
Титульний аркуш 

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

Генеральний 
директор 

      
Безпалько Людмила Василiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

23518596 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Святошинський, 03134, м.Київ, вул. Миру, 17 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 406-03-09 044 406-03-09 

6. Електронна поштова адреса 

оlga-a@bhfz.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 
у 

№ 77  Бюлетень « Бюлетень. Цiннi папери 
України»  

  
29.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://bcpp.com.ua/ 

в мережі 
Інтернет 29.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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 X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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 X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

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 включено до 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) X 

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 

ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" у звiтному роцi участi у створеннi 
юридичних осiб не брало.  
Посада корпоративного секретаря у ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" вiдсутня. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" у звiтному роцi iнших цiнних паперiв не 
випускало. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" у звiтному роцi 
похiднi цiннi папери не випускало. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" у звiтному роцi 
викуп власних акцiй не здiйснювало. 
Облiгацiї власним майном Емiтента не забезпечуються.  
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" випуск iпотечних облiгацiї не здiйснювало. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" випуск iпотечних сертифiкатiв не 
здiйснювало. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало. 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" складає Консолiдовану фiнансову звiтність, 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), 
розроблених та опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО). 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" випуск цiльових облiгацiї не здiйснювало. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

АВВ 441941 

3. Дата проведення державної реєстрації 

07.05.1997 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

19035489 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

816 

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 

47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах 

10. Органи управління підприємства 

У звiтному перiодi органами управлiння емiтента були: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада 
та Генеральний директор. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ "УПБ" 

2) МФО банку 

300205 

3) поточний рахунок 

2600611791 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

ПАТ "УПБ" 

5) МФО банку 



300205 

6) поточний рахунок 

2600611791 

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 фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 
АВ 

598003 
04.01.2012 

Державна 
служба 

України з 
лiкарських 

засобiв  

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами 
АЕ 

295113 
13.11.2014 

Державна 
служба 

України з 
лiкарських 

засобiв 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2 
таблицi IV )"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв" 

АВ 
611719 

01.03.2012 

Державна 
служба 

України з 
контролю за 
наркотиками 

05.08.2015 

Опис 
Планується продовжити термiн дiї лiцензiї пiсля 

закiнчення її дiї . 

  

Виробництво ветеринарних медикаментiв i 
препаратiв,оптова,роздрiбна торгiвля ветеринарними 

медикаментами i препаратами 

АВ 
583999 

23.01.2012 

Державна 
ветеринарна 

та 
фiтосанiтарна 

служба 
України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ"Кредит - 
Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 
агентство 

18.03.2014 uaA+ 



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) 

ЛЕНIК ГРУП С.А. 1479460 
3099Вiргiнськi острови 
(Брит.) Роуд Таун Мейн 

Стрiт, буд. 90 
20.3169 

БЕЛДОР ГРУП С.А. 1465208 
3099Вiргiнськi острови 
(Брит.) Роуд Таун Мейн 

Стрiт, буд.90 
21.2636 

Київська мiська рада 22883141 
01044Україна м. Київ вул. 

Хрещатик,буд.36 
29.9488 

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) 

259 фiзичних осiб  26.9443 

Усього 100.00000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Безпалько Людмила Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 128784 27.09.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища - провiзор 

6) стаж роботи (років)** 

51 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод», посада - Генеральний директор. 

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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Генерального директора передбачено Статутом. 



1. Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. 
З урахування обмежень, встановлених Статутом та законодавством, Генеральний директор має 
наступнi повноваження: 
1.1. керувати поточними справами Товариства; 
1.2. призначати заступникiв, розподiляти їх функцiї та завдання; 
1.3. скликати наради за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок 
денний та головувати на них; 
1.4. розподiляти обов’язки мiж працiвниками Товариства; 
1.5. в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов’язковi для виконання 
всiма працiвниками Товариства; 
1.6. вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати колективний договiр з трудовим колективом або 
його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовувати його виконання; 
1.7. без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в 
межах власної компетенцiї; 
1.8. видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Генерального 
директора; 
1.9. розпоряджатися коштами Товариства; 
1.10. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або iнших фiнансових установах; 
1.11. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в цiнних паперах; 
1.12. пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 
1.13. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходи заохочення та накладання 
стягнення; 
1.14. затверджувати штатний розпис Товариства; 
1.15. якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладати вiд iменi Товариства 
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради; 
1.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрiшнi документiв Товариства 
працiвниками Товариства; 
1.17. готувати рiчний звiт про результати дiяльностi Товариства. 
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним 
законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 
Винагорода не передбачена.  
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Безпалько Людмила Василiвна, паспорт СН 128784 вiд 27.09.1996р., виданий Старокиївським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi, обрана на посаду – Генерального директора (строк 3 роки). 
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку 
повноважень. 
Загальний стаж роботи -51 рiк. 
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду Генерального директора ПАТ НВЦ «Борщагiвський 
ХФЗ». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Безпалько Микола Андрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СТ 371009 19.11.2013 Iрпiнським МВ Управлiнням ДМС України в Київськiй обл. 



4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища - економiст 

6) стаж роботи (років)** 

50 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СП "Дружба", посада - Генеральний директор. 

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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
1. Наглядова рада Товариства, до компетенцiї якої належить: 
1.1. затвердження, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм 
тих, затвердження яких належить до компетенцiї Загальних зборiв; 
1.2. вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, а саме: 
1.2.а. пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття 
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання 
Загальних зборiв Акцiонерами, в порядку, передбаченому Статутом); 
1.2.б. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв у випадках, 
передбачених Статутом; 
1.2.в. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком обрання реєстрацiйної комiсiї Акцiонерами у 
випадках, встановлених законодавством; 
1.2.г. визначення дати складення Перелiку (реєстру) Акцiонерiв, якi мають, вiдповiдно до 
законодавства, право бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та Перелiку Акцiонерiв, 
якi мають, вiдповiдно до законодавства, право на участь у Загальних Зборах, а також особи, що 
уповноважується вносити змiни до Перелiку Акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
Зборах, якщо законодавство дозволяє вносити такi змiни; 
1.2.д. запрошення на Загальнi Збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб 
Товариства незалежно вiд володiння ними Акцiями; представника органу, який представляє права 
та iнтереси трудового колективу; будь-яких iнших осiб; 
1.2.е. у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що 
уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати 
функцiї секретаря Загальних зборiв; 
1.2.ж. затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах. 
1.2.з. попереднє схвалення рiчного звiту про результати дiяльностi Товариства iз винесенням звiту 
на затвердження Загальних Зборiв. 
1.3. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй, а також пiдготовка 
пропозицiй Загальним Зборам щодо прийняття рiшення про анулювання ранiше викуплених акцiй; 
1.4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 
1.5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на 
суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної 
звiтностi; 
1.6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законом; 
1.7. затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, 
встановлення розмiру, видiв його винагороди та компенсацiй; 
1.8. прийняття рiшення про зупинення дiї наказiв Генерального директора Товариства, прийняття 



рiшень про тимчасове вiдсторонення Генерального деректора вiд виконання його повноважень 
(або їх призупинення) та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора; прийняття рiшення про притягнення Генерального директора до 
майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 
1.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, прийняття 
рiшень про притягнення їх до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 
1.10. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-
правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його 
винагороди; 
1.11. прийняття рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради. 
1.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг. 
1.13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв; 
1.14. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших 
господарських об’єднаннях, союзах, асоцiацiях суб’єктiв господарювання та iнших юридичних 
особах; 
1.15. прийняття рiшення про створення, припинення, видiл та лiквiдацiю фiлiй, вiддiлень та 
представництв Товариства, в тому числi за кордоном, затвердження їх статутiв та положень; 
створення, припинення та лiквiдацiю iнших юридичних осiб, будь-якої органiзацiйно-правової 
форми, в тому числi неприбуткових органiзацiй та спiльних пiдприємств, затвердження їхнiх 
статутiв i положень, змiну частки участi (кiлькостi акцiй, розмiру паїв, часток), обтяження 
вiдповiдних акцiй (паїв, часток) i припинення участi Товариства в iнших юридичних особах. 
1.16. вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 
вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi 
внесення змiн до статуту Товариства, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв; 
1.17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
1.18. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення 
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi 
Товариства за останнiй рiк; 
1.19. прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках, 
передбачених законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про 
вчинення такого правочину; 
1.20. прийняття рiшення про надання Генеральному директору Товариства, його заступникам або 
iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi 
Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди 
(шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод), але в межах до 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства: 
1.20.а. предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об’єкти нерухомого майна, або 
1.20.б. якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи 
отримання фiнансової допомоги чи будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною 
сутнiстю аналогiчнi вказаним, або 
1.20.в. в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; та 
1.20.г. попереднє погодження видачi довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання 
вiд iменi Товариства таких договорiв (контрактiв) та угод; а також 
1.20.е. погодження на видачу вiд iменi Товариства векселiв (крiм податкових та аналогiчних 
векселiв) чи передачу iншим особам належних Товариству векселiв. 
1.21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 
1.22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 



договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
1.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
1.24. надсилання, у порядку, передбаченому Статутом та законодавством, пропозицiї Акцiонерам 
про придбання належних їм Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 
пакет Акцiй; 
1.25. подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, 
приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття 
(приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, 
приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 
1.26 визначення позицiї Товариства (представникiв Товариства) вiдносно питань порядку денного 
загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) i засiдань у наглядових радах юридичних осiб, створених 
Товариством або, в яких Товариства бере участь, погодження довiреностей представникам 
Товариства на участь та голосування з питань порядку денного таких зборiв чи засiдань. 
 
Винагорода не передбачена.  
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Безпалько Миколу Андрiйовича, паспорт СТ 371009 вiд 19.11.2013р., виданий Iрпiнським МВ 
Управлiння ДМС України в Київськiй обл., обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 
роки). Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 28 вiд 08.12.2014р.) Безпалько Миколу 
Андрiйовича, обрано на посаду - Голови Наглядової Ради (строк 3 роки). Пiдставою данного 
рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень. Непогашеної судимостi за злочини 
з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає.  
Загальний стаж роботи - 50 рокiв.  
Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду майстера виробничої дiльницi ТОВ «Агрокомплект», 
що знаходиться за адресою: Київська область, м. Iрпiнь, вул. Центральна,113-А., за сумiсництвом 
займає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" та Голови Наглядової Ради.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сова Євген Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 465378 01.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища - лiкар 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Закрите акцiонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод», посада - комерцiйний директор.  



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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
Винагорода не передбачена. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.  
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Сову Євгена Олександровича, паспорт СН 465378 вiд 01.04.1997р., виданий Ленiнградським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 роки). 
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку 
повноважень. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 32 роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду комерцiйного директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський 
ХФЗ".  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артеменко Тетяна Федорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 300929 03.02.2000 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища - економiст 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод», посада - фiнансовий директор ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 

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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Артеменко Тетяну Федорiвну, паспорт СО 300929 вiд 03.02.2000р., виданий Ленiнградським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 роки). Пiдставою 
данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень. 
Винагорода не передбачена. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.  



У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи - 43 роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансового директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський 
ХФЗ". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Голобородько Олег Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 486485 22.05.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища-юрист 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Юридична фiрма "Голобородько i партнери", посада - заступник генерального директора. 

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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
Винагорода не передбачена.  
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Голобородька Олега Борисовича, паспорт СН 486485 вiд 22.05.1997р., виданий Ленiнградським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 роки). 
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 28 вiд 08.12.2014р.) Голобородька Олега 
Борисовича, паспорт СН 486485 вiд 22.05.1997р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, обрано на посаду - Секретаря Наглядової Ради (строк 3 роки). Пiдставою данного 
рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень. 
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За сумiсництвом обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ "Юридична фiрма 
"Голобородько i партнери".  
Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника 
генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Київська мiська Рада 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

- 22883141 - 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

- 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/в 

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

08.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
Винагорода не передбачена. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.  
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) 
Київcьку Мiську Раду, Україна, ЄДРПОУ 22883141, обрано на посаду Члена Наглядової Ради. 
Ранiше Київcька Мiська Рада обiймала посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагiвський 
ХФЗ". Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чапля Леся Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 663335 26.05.1997 Iрпiнське МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища - бухгалтер 

6) стаж роботи (років)** 

8 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод», посада - головний бухгалтер.  

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

02.07.2007 - 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера передбаченi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода не передбачена. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.  
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.  
Загальний стаж роботи - 8 рокiв. 
Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ НВЦ "Борщагiвський 
ХФЗ". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 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 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор 

Безпалько Людмила 
Василiвна 

СН 128784 27.09.1996 
Старокиївським РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi 
45 0.43470000000 45 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 

Артеменко Тетяна 
Федорiвна 

СО 300929 03.02.2000 
Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi 
64 0.61830000000 64 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Безпалько Микола 
Андрiйович 

СТ 371009 19.11.2013 
Iрпiнським МВ Управляння 

ДМС України в Київськiй обл. 
44 0.42510000000 44 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 

Сова Євген 
Олександрович 

СН 465378 01.04.1997 
Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi 
65 0.628000000000 65 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 

Голобородько Олег 
Борисович 

СН 486485 22.05.1997 
Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi 
54 0.52170000000 54 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 
Київська мiська рада 22883141  3100 29.9488 3100 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Чапля Леся Миколаївна 
СН 663335 09.03.2006 Iрпiнське 

МВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 3372 32.5766 3372 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Київська мiська рада 22883141 
01044 Україна м. Київ 

Шевченкiвський м.Київ вул. 
Хрещатик, буд.36 

3100 29.9488 3100 0 0 0 

ЛЕНIК ГРУП С.А. 1479460 
3099 Вiргiнськi о-ви (Брит.) 

Тортола Роуд Таун Мейн Стрiт, 
буд.90 

2103 20.3169 2103 0 0 0 

БЕЛДОР ГРУП С.А. 1465208 
3099 Вiргiнськi о-ви ( Брит.) 

Тортола Роуд Таун Мейн Стрiт, 
буд.90 

2201 21.2636 2201 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 7404 71.5293 7404 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 

30.04.2014 

Кворум 
зборів** 

95.69 

Опис 

19 березня 2014 року на засiданнi Наглядової Ради (протокол № 22) було прийнято рiшення про 
проведення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» 30 квiтня 2014 року 
та затверджено проект порядку денного Загальних Зборiв. 
10.04.2014 р. вiд акцiонерiв Товариства надiйшли пропозицiї про доповнення Порядку денного 
Загальних зборiв додатковими питаннями. 11 квiтня 2014 р. Наглядова Рада розглянула та затвердила 
Порядок денний Загальних зборiв iз урахуванням додаткових питань, запропонованих акцiонерами, 
схвалила проекти рiшень з питань Порядку денного, а також затвердила форму i текст бюлетенiв для 
голосування та призначила Реєстрацiйну комiсiю (протокол № 23). 
Порядок денний Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства: 
1. Про питання порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї та 
секретаря Зборiв). 
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рiк. 
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 
4. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» за 
2013 рiк. 
5. Про розподiл прибутку за 2013 рiк. 
6. Про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 р. 
7. Про внесення змiн до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
8. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
9. Про вихiд зi складу засновникiв Вiдкритого пенсiйного фонду «Фармацевтичний». 
Результати розгляду Порядку денного Загальних зборiв:  
1. Про питання порядку проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї та 
Секретаря Зборiв). 
Доповiдач – Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А. вiдповiдно до проекту рiшення з питання 
Порядку денного №1 запропонував: 
1.1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Акцiонерiв у складi:  
Голова лiчильної комiсiї Довбня Н.О., члени лiчильної комiсiї Бiлоус К.I.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.I., Кливак В.I, Ковчан Т.М., Сова М.Є.,Чорнолуцька О.I;  
1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв Голобородька Олега Борисовича;  
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 
- доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв. 
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв. 
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 10 хв. 
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин. 
Пiдсумки голосування (оголосила голова Реєстрацiйної комiсiї – Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«1.1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Акцiонерiв у складi:  
Голова лiчильної комiсiї Довбня Н.О., члени лiчильної комiсiї Бiлоус К.I.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.I., Кливак В.I, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чорнолуцька О.I;  
1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв Голобородька Олега Борисовича;  
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 
- доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв. 
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв. 
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 10 хв. 
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин.» 
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рiк. 
Доповiдач – Генеральний директор Безпалько Л.В. повiдомила про результати дiяльностi Товариства 



за пiдсумками 2013 року. Запитань вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно до проекту рiшення з 
питання Порядку денного № 2 Голова Зборiв Безпалько М.А. запропонував Звiт Генерального 
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк – затвердити.  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
2. «Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рiк ЗАТВЕРДИТИ». 
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 
Доповiдач – Голова Зборiв – Голова Наглядової Ради Безпалько М.А. повiдомив про результати 
дiяльностi Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. Запитань вiд акцiонерiв та доповнень вiд членiв 
Наглядової Ради Товариства не надходило.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 3, запропонував Звiт Наглядової Ради за 2013 рiк – затвердити.  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
3. «Звiт Наглядової ради за 2013 рiк ЗАТВЕРДИТИ» 
4. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» за 
2013 рiк. 
Доповiдач – член Наглядової Ради Товариства – Фiнансовий директор Артеменко Т.Ф. повiдомила 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та звернула увагу, що за результатами 
щорiчного аудиту показники рiчного балансу Товариства за 2013 фiнансовий рiк є достовiрними i 
пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Запитань вiд акцiонерiв не надходило.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А, вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 4, запропонував Рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» за 2013 
рiк – затвердити.  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
4. «Рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» за 2013 рiк 
ЗАТВЕРДИТИ». 
5. Про розподiл прибутку за 2013 рiк. 
Доповiдач – член Наглядової Ради Товариства – Сова Є.О. повiдомив про напрямки розподiлу 
отриманого прибутку. Запитань вiд акцiонерiв не надходило.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 5, запропонував: пiдсумки розподiлу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2013 роцi – 
затвердити.  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«5. Пiдсумки розподiлу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2013 роцi – ЗАТВЕРДИТИ» 
6. Про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 р. 
Доповiдач – член Наглядової Ради Товариства – Фiнансовий директор Артеменко Т.Ф. повiдомила 
акцiонерiв про рiшення щодо виплати акцiонерам дивiдендiв за результатами роботи Товариства у 
2013 роцi. 
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 6, запропонував: За пiдсумками 2013 року затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю – 1400, 00 (одна 
тисяча чотириста) гривень, 00 коп. Виплатити акцiонерам дивiденди за 2013 рiк в перiод з 05 травня 
2014 року по 31 серпня 2014 року. Дозволити виплату дивiдендiв частинами, в залежностi вiд наявних 
грошових коштiв на рахунках Товариства. Датою складення Перелiку осiб, що мають право на 
отримання дивiдендiв встановити 30 квiтня 2014 року. 
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9873 голосiв, що складає 99,67 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 



«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - 32 голоси, що складає 0,33%. вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«6.1. За пiдсумками 2013 року затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю – 1400,00 (одна тисяча 
чотириста) гривень, 00 коп. 
6.2. Виплатити акцiонерам дивiденди за 2013 рiк в перiод з 05 травня 2014 року по 31 серпня 2014 
року. Дозволити виплату дивiдендiв частинами, в залежностi вiд наявних грошових коштiв на 
рахунках Товариства. 
6.3. Датою складення Перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв встановити 30 квiтня 
2014 року.» 
7. Про внесення змiн до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
Доповiдач - член Наглядової Ради Товариства – Заступник Генерального директора з iнвестицiйно-
юридичних питань Голобородько О.Б. повiдомив акцiонерiв про необхiднiсть внесення змiн до 
Статуту Товариства (змiни до п. 12.19 статтi 12 Статуту) Зачитав проект Змiн до Статуту. Запитань 
вiд акцiонерiв не надходило.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 7, запропонував: Змiни до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» затвердити. Доручити 
Генеральному директору пiдписати та подати змiни до Статуту на державну реєстрацiю. 
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6805 голосiв, що складає 68,70 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 3100 голосiв, що складає 31,30 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
Голосування вiдбулось менш як трьома чвертями голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийняття 
рiшення. За пiдсумками голосування РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 
8. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., оголосив проект рiшення з питання Порядку денного № 8 та 
повiдомив, що у зв’язку з тим, що рiшення з питання Порядку денного № 7 «Про внесення змiн до 
Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» прийняте не було, пiдсумки голосування з питання 
Порядку денного № 8 «Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ 
«Борщагiвський ХФЗ» пiдводитись не будуть, оскiльки внесення змiн до Положення про Наглядову 
Раду Товариства залежить вiд внесення змiн до Статуту Товариства. 
9. Про вихiд зi складу засновникiв Вiдкритого пенсiйного фонду «Фармацевтичний».  
Доповiдач – член Наглядової Ради Товариства – Заступник Генерального директора з iнвестицiйно-
юридичних питань Голобородько О.Б. повiдомив про необхiднiсть виходу зi складу засновникiв ВПФ 
«Фармацевтичний» та процедуру такого виходу.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 9, запропонував: Вийти зi складу засновникiв Вiдкритого пенсiйного Фонду «Фармацевтичний у 
порядку, визначеному Статутом ВПФ «Фармацевтичний» та Законом «Про недержавне пенсiйне 
забезпечення». 
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9905 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«9. Вийти зi складу засновникiв Вiдкритого пенсiйного Фонду «Фармацевтичний у порядку, 
визначеному Статутом ВПФ «Фармацевтичний» та Законом «Про недержавне пенсiйне 
забезпечення». 
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 X 
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Опис 
03 листопада 2014 року на засiданнi Наглядової Ради (протокол №25) було прийнято рiшення про 
проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» 08 грудня 
2014 року та затверджено проект порядку денного Зборiв Акцiонерiв. Скликання позачергових 



Загальних Зборiв Акцiонерiв було обумовлено тим, що 07.12.2014 року закiнчився трьохрiчний 
термiн повноважень членiв Наглядової Ради та Генерального директора Товариства. На запит 
Товариства депозитарiй – ПАТ «НДУ» надав зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв 
Товариства станом на 04 листопада 2014 року, згiдно якого Товариство повiдомляло акцiонерiв про 
проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв.  
Порядок денний Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства: 
1. Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (обрання лiчильної 
комiсiї та секретаря Зборiв). 
2. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової Ради Товариства. 
3. Про обрання Генерального директора Товариства. 
4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
5. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» 
Результати розгляду питань порядку денного:  
1. Про питання порядку проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї та 
Секретаря Зборiв). 
Доповiдач – Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А. вiдповiдно до проекту рiшення з питання 
Порядку денного №1 запропонував: 
1.1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Акцiонерiв у складi:  
Голова лiчильної комiсiї Довбня Н.О., члени лiчильної комiсiї Бiлоус К.I.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.I., Кливак В.I, Ковчан Т.М., Сова М.Є.,Чорнолуцька О.I;  
1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв Голобородька Олега Борисовича;  
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 
- доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв. 
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв. 
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 10 хв. 
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин. 
Пiдсумки голосування (оголосила голова Реєстрацiйної комiсiї – Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9835 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«1.1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Акцiонерiв у складi:  
Голова лiчильної комiсiї Довбня Н.О., члени лiчильної комiсiї Бiлоус К.I.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.I., Кливак В.I, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чорнолуцька О.I;  
1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв Голобородька Олега Борисовича;  
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 
- доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв. 
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв. 
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 10 хв. 
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин.» 
 
2. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової Ради Товариства. Доповiдач - Заступник Генерального директора з iнвестицiйно-
юридичних питань Голобородько О.Б. нагадав, що з частини першої питання Порядку денного № 2 
щодо обрання складу Наглядової Ради Товариства проводиться кумулятивне голосування. Перелiк 
кандидатiв у члени Наглядової Ради Товариства включено до бюлетенiв для кумулятивного 
голосування iз зазначенням iнформацiї щодо кожного з кандидатiв. 
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 2 (бюлетень 2(2.1.), запропонував обрати членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки: 
Безпалька Миколу Андрiйовича, Артеменко Тетяну Федорiвну, Голобородька Олега Борисовича, 
Сову Євгена Олександровича, Київську Мiську Раду. 
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» 
1. Безпалько Микола Андрiйович - 8107 
2. Артеменко Тетяна Федорiвна - 8458 
3. Голобородько Олег Борисович - 8418 
4. Сова Євген Олександрович - 8551 
5. Київська Мiська Рада - 15611 
«ПРОТИ» 
усiх кандидатiв - не було 



«УТРИМАЛИСЬ» 
щодо усiх кандидатiв - не було 
«Визнано не дiйсним» - 1 бюлетень, що загалом становить 30 кумулятивних голосiв.  
За пiдсумками кумулятивного голосування ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
2(2.1.) Обрати членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки: 
1. Безпалька Миколу Андрiйовича, (1946р.н., 44 акцiї, освiта вища – Київський iнститут народного 
господарства, 1979р, економiка i планування матерiально-технiчного постачання, економiст, 
загальний стаж роботи 50 рокiв, з 16.09.08р. - майстер виробничої дiльницi ТОВ «Агрокомплект», 
непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю 
вiдсутнi.) Вiдомостi щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання. 
Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою товариства та щодо акцiонерiв товариства, 
що є афiлiйованими особами кандидата у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi; 
2. Артеменко Тетяну Федорiвну, 1955р.н., 64 акцiї, освiта вища – Київський iнститут народного 
господарства, 1983р, фiнанси i кредит, економiст, загальний стаж роботи 42 рокiв, з 11.11.98р. з 
01.12.06 - фiнансовий директор ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або 
заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi) Вiдомостi щодо кандидата 
пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат 
афiлiйованою особою товариства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами 
кандидата у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi; 
3. Голобородька Олега Борисовича, 1971р.н., 54 акцiї, освiта вища – Київський Нацiональний 
Унiверситет iм. Тараса Шевченка, 1993р, правознавство, юрист, загальний стаж роботи 22 роки, з 
03.08.09 - заступник генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ 
«Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись 
певною дiяльнiстю вiдсутнi) Вiдомостi щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про 
згоду на обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою товариства та щодо 
акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами кандидата у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi; 
4. Сову Євгена Олександровича, 1960р.н., 65 акцiй, освiта вища – Київський медичний iнститут, 
1983р., лiкувальна справа, лiкар, загальний стаж роботи 31 рiк, з 02.12.02р. – комерцiйний директор 
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi 
посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi) Вiдомостi щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй 
заявi кандидата про згоду на обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою 
товариства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами кандидата у письмовiй заявi 
кандидата вiдсутнi 
5. Київську Мiську Раду, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 36, код за ЄДРПОУ 22883141, 3100 акцiй. 
Вiдомостi щодо письмової згоди кандидата на обрання – вiдсутнi. Вiдомостi щодо того чи є кандидат 
афiлiйованою особою товариства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами 
кандидата - вiдсутнi 
2(2.2.) Доповiдач - Заступник Генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань 
Голобородько О.Б повiдомив акцiонерiв, що згiдно до частини другої питання Порядку денного № 2 
необхiдно затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
Ради Товариства та обрати особу, що пiдпише з ними такi договори. Запропонував уповноважити на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства Генерального директора Товариства.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 2 (бюлетень 2(2.2.), запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради. Уповноважити Генерального директора Товариства 
пiдписати договори з членами Наглядової Ради Товариства .  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 9835 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
«2.2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради.  
2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової 
Ради Товариства.» 
3. Про обрання Генерального директора Товариства. 
Доповiдач – Голова Зборiв – Безпалько М.А. повiдомив про необхiднiсть переобрання Генерального 
директора Товариства у зв’язку iз закiнченням строку його повноважень.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 3, запропонував обрати Генеральним директором Товариства Безпалько Людмилу Василiвну, 
строком на 3 роки.  
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6735 голосiв, що складає 65,24 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 



«ПРОТИ» - не було;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосiв, що складає 34,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах . 
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 
3. «Обрати Генеральним директором Товариства Безпалько Людмилу Василiвну, строком на 3 роки.» 
4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
Доповiдач - член Наглядової Ради Товариства – Заступник Генерального директора з iнвестицiйно-
юридичних питань Голобородько О.Б. повiдомив акцiонерiв про необхiднiсть внесення змiн до 
Статуту Товариства. Зачитав проект Змiн до Статуту. Запитань вiд акцiонерiв не надходило.  
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного 
№ 4, запропонував: Змiни та доповнення до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» затвердити. 
Доручити Генеральному директору пiдписати та подати змiни до Статуту на державну реєстрацiю. 
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6735 голосiв, що складає 65,24 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 3100 голосiв, що складає 34,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
Голосування вiдбулось менш як трьома чвертями голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийняття 
рiшення. За пiдсумками голосування РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 
5. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., оголосив проект рiшення з питання Порядку денного № 5 та 
повiдомив, що у зв’язку з тим, що рiшення з питання Порядку денного № 4 «Про внесення змiн та 
доповнень до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» прийняте не було, пiдсумки голосування з 
питання Порядку денного № 5 «Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ 
«Борщагiвський ХФЗ» пiдводитись не будуть, оскiльки внесення змiн до Положення про Наглядову 
Раду Товариства залежить вiд внесення змiн до Статуту Товариства. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 13392330 0.000 

Нарахування 
дивідендів на одну 
акцію, грн. 

0 0 1400 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0 0 13382355 0.000 

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

  30.04.2014  

Дата виплати 
дивідендів 

  27.08.2014  

Опис 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2014-1 вiд 30.04.14р.), що вiдбулися у 
звiтному перiодi, за пiдсумками 2013 року, затверджено розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 1400 
гривень; затверджено виплату акцiонерам дивiдендiв за 2013 рiк в перiод з 05.05.2014 по 
31.08.2014 року; дозволено виплату дивiдендiв частинами в залежностi вiд наявних грошових 
коштiв на рахунках Товариства; встановлено, що дивiденди за 2013 рiк нараховуються i 
виплачуються згiдно Перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, з датою складання 
станом на 30.04.2014 року; 
Сума нарахованих дивiдендiв, за результатами перiоду, що передував звiтному, зазначена з 
урахуванням утриманих податкiв. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Б.Гринченка,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 044 279 65 40 

Факс 044 279 13 22 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30373906 

Місцезнаходження 03680 Україна м. Київ Печерський м.Київ Фiзкультури, 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2091 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 057 719 17 89 

Факс 057 719 17 89 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис - 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський Київ Мiжiгорська,1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

6 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон 044 490 25 50 

Факс 044 481 00 99 



Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 

Опис д/в 

 

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

Приватне акцiонерне товариство "Iвекс Капiтал"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21600862 

Місцезнаходження 03057 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Е. Потьє, буд. 12, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ 286639 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 590 54 54 

Факс 044 590 54 64 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв  

Опис д/в 

 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01044 Україна м. Київ Печерський Київ Шовковична ,42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД 034421 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044 277 50 00 

Факс 044 277 50 01 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис - 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агенцiя консалтингових 
послуг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36557752 

Місцезнаходження 02068 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Олени Пчiлки, буд.2-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

16050/14 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2014 

Міжміський код та телефон (044)3327723 



Факс (044)3327723 

Вид діяльності оцiночна дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Агенцiя консалтингових послуг" здiйснювало переоцiнку 
активiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" станом на 31.12.2014р.  

 



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 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.02.2011 64/10/1/11 

Державна комiсiя 
з цiнних паперiв 

та фондового 
ринку 

UA1001451004 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

1839.000 10351 19035489.000 100.00000000000 

Опис 
Обiг цiнних паперiв емiтента вiдбувався на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. Рейтингове агентство для визначення рейтингу 
цiнних паперiв емiтентом не обиралось. Цiннi папери емiтента до лiстингу не включались 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 

звітний 
період (грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.02.2005 31/2/05 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

100.000 190000 
Бездокументарні 

іменні 
19000000.0 24.0 

з 1 по 
останне 
число 

мiсяця, що 
настає 

пiсля кварт 

871872.0 14.04.2014 

Опис 
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» є емiтентом вiдсоткових облiгацiй, випуск яких, зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку 10 лютого 2005 р. за № 31/2/05, номiнальною вартiстю 100,00 грн. в кiлькостi 190 000 шт. на загальну суму 19 000,00 тис. грн., 



форма iснування – бездокументарна, форма випуску – простi, мiжнародний код ISIN UA 4000055230. 
Згiдно Проспекту емiсiї, метою випуску вiдсоткових облiгацiй серiї А є залучення коштiв для створення сучасних потужностей по випуску 
таблетованої форми лiкарських засобiв, препаратiв в ампулах та леофiлiзованих порошкiв у повнiй вiдповiдностi до вимог та стандартiв. 
Джерелом погашення облiгацiй та виплати доходу за ними виступає прибуток Емiтента, отриманий вiд його основної дiяльностi, що 
залишаються у його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Облiгацiї власним майном Емiтента не 
забезпечуються. Конвертацiї облiгацiй в акцiї Емiтента не передбачено. 
Торгiвля облiгацiями Товариства здiйснювалась на внутрiшньому бiржовому ринку, органiзатор торгiвлi – Публiчне акцiонерне товариство 
“Фондова бiржа ПФТС”, згiдно договору про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 29.10.2009 р. за № 15/10/79–ОК–П. Спосiб розмiщення 
облiгацiй – вiдкритий продаж серед юридичних та фiзичних осiб, резидентiв i нерезидентiв. 
Дата початку погашення облiгацiй: 15.03.2014 р. 
Дата закiнчення погашення облiгацiй: 14.04.2014 р. 
Дата фактичного погашення облiгацiй: 21.03.2014 р. 
Вiдсоткова ставка на 36 вiдсотковий (останнiй ) перiод становила - 24,00 % ( двадцять чотири вiдсотки рiчних). 
Виплата вiдсоткового доходу здiйснювалась вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру по облiгацiях, який був складений на 14.03.2014р., та 
мiстив iнформацiю про власникiв облiгацiй. Згiдно зведеного облiкового реєстру емiтент погасив номiнальну вартiсть облiгацiй разом iз 
належним вiдсотковим доходом в повному обсязi. 
Згiдно Розпорядження Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 93-КВ-С-О вiд 03.04.2014р.: 
1. Скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ПАТ "НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
2. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ПАТ "НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" вiд 10.02.2014р. № 31/2/05 видане 25.01.2012р. анульовано. 

  



XI. Опис бізнесу 

У звiтному роцi важливi подiї (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) - 
вiдсутнi.  

  

Органiзацiйна структура емiтента має лiнiйно – функцiональний тип: Генеральний директор, 
якому пiдпорядкованi його заступники за напрямками господарської дiяльностi. 
У порiвняннi з попереднiм роком органiзацiйна структура емiтента не змiнилась та має 
наступний вигляд: Генеральному директору та заступникам генерального директора 
пiдпорядкованi структурних 44 пiдроздiлiв, з яких 5 здiйснюють основну виробничу дiяльнiсть, 
7 допомiжних пiдроздiлiв для забезпечення функцiонування виробництва, 8 пiдроздiлiв 
забезпечують збутову дiяльностi, 7 пiдроздiлiв забезпечують технiчний стан пiдприємства, 6 
адмiнiстративних, 8 наукових пiдроздiлiв забезпечують розробку та впровадження у 
виробництво нових вiтчизняних лiкарських засобiв, 3 iнших.  
 
Iнформацiя про представництва емiтента: 
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Молдова, адреса: Республiка 
Молдова, м. Кишинiв, вул. Белiнскi, 65/2. 
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Казахстан, адреса: Республiка 
Казахстан, м. Алмати, мкр-н Орбита-2, буд. 28, кв. 30 
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Узбекистан, адреса: Республiка 
Узбекистан,100077, м. Ташкент, вул. Боз Бозор,7, проїзд буд. 21.  
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Сербiя, адреса: Республiка 
Сербiя, м. Белград, вул. Щербiнова, 2а. 
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Бiлорусь, адреса: Республiка 
Бiлорусь,220012, м. Мiнськ, вул. Академiчна,б.6, будiвля Б1/К-1,к.8а. 
 
Товариство не має фiлiй. 
 
Товариство має дочiрнi пiдприємства:  
Дочiрнiми пiдприємствами вважаються такi, на фiнансову та операцiйну полiтику яких 
Товариство має вплив (бiльше нiж 50% права голосу). 
СП "Дружба", код ЄДРПОУ: 22966743, адреса: 03134 м.Київ, вул. Миру 17. Частка емiтента у 
статутному капiталi залежного пiдприємства становить 66,7%. 
Пiдприємство за участю iноземного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"KORVITA-FARM" з мiсцезнаходженням за адресою: 100077, м. Ташкент, Мiрзо Улугбекський 
р-н, 7-й проїзд Бозбозор, 21. Частка емiтента у статутному капiталi залежного пiдприємства 
становить 90 %. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 816 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 
23 
Фонд оплати працi: 121 037 тис. грн. 
Факти змiни фонду оплати працi в порiвняннi з минулим роком: у порiвняннi з минулим роком 
фонд оплати працi збiльшився на 8 577 тис. грн. 
Пiдприємство повнiстю укомплектоване висококвалiфiкованим персоналом. Спецiалiсти для 
компанiї готуються на пiдприємствi у вiдповiдностi до стандарту пiдприємства СТП 64-
23518596-07.014-2004 «Управлiння кадрами». 

  



ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» є членом неприбуткових органiзацiй: 
- Членом Асоцiацiї «Виробники лiкiв України». Мiсцезнаходження об'єднання: 01001 м.Київ, 
вул. Костьольна,7, оф.11. 
Асоцiацiя "Виробники лiкiв України", вiдповiдно до статуту, створена з метою iнтеграцiї зусиль 
пiдприємств фармацевтичної сектору галузi охорони здоров'я на пiдвищення ефективностi 
використання їх виробничого, професiйного, практичного та наукового потенцiалу, 
матерiальних i фiнансових ресурсiв для вдосконалення фармацевтичного ринку України i, 
якомога бiльшого, задоволення потреб населення України у лiкарських засобах та динамiчного 
розвитку кожного пiдприємства. 
 
 
 
 
- Членом Торгової промислової палати України i Київської торгової промислової палати 
України. Мiсцезнаходження:01601, м.Київ, вул Б. Хмельницького, 55. 
Торгово-промисловi палати створенi з метою сприяння розвитковi народного господарства та 
нацiональної економiки, її iнтеграцiї у свiтову господарську систему, формуванню сучасних 
промислової, фiнансової i торговельної iнфраструктур, створення сприятливих умов для 
пiдприємницької дiяльностi, всебiчному розвитковi усiх видiв пiдприємництва, не заборонених 
законодавством України, науково-технiчних i торговельних зв’язкiв мiж українськими 
пiдприємцями та пiдприємцями зарубiжних країн. 
 
 
- Членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї. Мiсцезнаходження:04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 
1A. 
Європейська Бiзнес Асоцiацiя створена з метою представництва iнтересiв європейських та 
вiтчизняних iнвесторiв в Українi. 
 
 
- Членом Oб'єднання органiзацiй роботодавцiв медичної та мiкробiологiчної промисловостi 
України, яке є членом конфедерацiї роботодавцiв України. Мiсцезнаходження об'єднання: 
03033 м. Київ, вул. Ш.Руставелi,23. Основна мета дiяльностi Об'єднання - представництво та 
захист законних iнтересiв органiзацiй роботодавцiв - членiв об''єднання - у економiчнiй, 
соцiально-трудовiй та iнших сферах, у тому числi i їх вiдносинах з iншими сторонами 
соцiального партнерства, сприяння iнтеграцiї та взаєморозумiнню роботодавцiв медичної та 
мiкробiологiчної галузi промисловостi України. 
 
Результати фiнансово-господарської дiяльностi емiтента не залежать вiд iнших учасникiв 
об'єднання пiдприємств.  

  

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

  

ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" наводить стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, що були 
застосованi при складаннi консолiдованих фiнансових звiтiв, в роздiлi 4 Примiток до 
Консолiдованих звiтiв. 
 
 
 
Консолiдованi фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi, за винятком 



переоцiнки землi, будiвель та споруд, а також фiнансових iнструментiв.  

  

Основний дохiд пiдприємство отримує вiд реалiзацiї готових лiкарських засобiв. 
Номенклатура продукцiї, що виробляється на пiдприємствi складає бiльше 115 найменувань. У 
зв’язку з цим за звiтний перiод вiдсутнi продукти у товарному портфелi емiтента, що дають 
10% або бiльше доходу у загальному обсязi реалiзацiї.  
За 2014 рiк загальний обсяг виробництва готової продукцiї становить 49,8 млн. уп. на суму 
729,7 млн. грн., що вiдповiдно бiльше на 8,5% вiд попереднього року. Загальний обсяг 
реалiзацiї товарiв у 2014 роцi склав 68,7 млн. уп. на суму 702,0 млн. грн., що бiльше вiд 
аналогiчного показника минулого року на 11,0%, в тому числi сума експорту становить 79,0 
млн. грн., що у порiвняннi з 2013 роком бiльше на 34,7% та складає 11,3% у загальному обсязi 
реалiзацiї.  
У 2014 роцi ПАТ НВЦ «БХФЗ» здiйснювало експорт продукцiї у наступнi країни: 
Азербайджан, Бiлорусь, Боснiя, Вiрменiя, В’єтнам, Грузiя, Казахстан, Киргизстан, Латвiя, 
Литва, Молдова, Росiя, Сербiя, США, Таджикистан, Туркменiя, Узбекистан. 
Незважаючи на розвиток експортної дiяльностi пiдприємства основним ринком збуту продукцiї 
для емiтента залишається Україна, частка якої в загальному обсязi реалiзацiї складає 88.7%. 
Основними клiєнтами емiтента у звiтному перiодi були: ТОВ «БАДМ», ТОВ «ФРА-М», ТОВ 
«ВЕНТА ЛТД», ТОВ СП «Оптима Фарм ЛТД». 
У звiтному перiодi пiдприємство працювало з бiльш нiж 90 вiтчизняними та iноземними 
клiєнтами. Умови роботи з клiєнтами регламентованi договорами про спiвробiтництво та 
наказом генерального директора про комерцiйну дiяльнiсть. З переважною частиною клiєнтiв 
емiтент працює на умовах вiдстрочки платежу. Середнiй термiн вiдстрочки платежу складає 
близько 60 днiв, в залежностi вiд конкретних умов спiвпрацi. 
Збутова дiяльнiсть на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Належної практики 
дистрибуцiї (GDP), забезпечуючи збереження якостi вироблених продуктiв на етапi зберiгання, 
транспортування, в мережi розподiлу та надання iнформацiї лiкарю та пацiєнту.  
Для забезпечення належної якостi дистрибуцiї всi дiї, що стосуються дистрибуцiї ГЛЗ, 
задокументованi у вiдповiднiй формi в порядку послiдовностi їх виконання.  
Вибiр пiдходiв до органiзацiї збуту продукцiї здiйснюється з урахуванням аналiзу 
конкурентного середовища, товарного портфеля емiтента, прогнозування та планування обсягiв 
збуту, а також iнших маркетингових дослiджень.  
Найбiльш важливим завданням збуту є досягнення поставлених цiлей в реалiзацiї продукцiї та 
завойовування, якомога бiльшої долi ринку. 
Емiтентом використовується система змiшаної дистрибуцiї, яка найбiльше пiдходить в iснуючiй 
ситуацiї, що склалася на фармацевтичному ринку. 
Для рацiональної роботи системи збуту з урахуванням особливостей ринку, були визначенi 
канали збуту та його суб’єкти (дистриб’юторськi та аптечнi мережi, госпiтальний сегмент), 
органiзовано контроль каналiв збуту, розроблено та введено в дiю систему їх мотивацiй та 
оцiнки дiяльностi. 
Логiстика збуту планується вiдповiдно до замовлень клiєнтiв з мiнiмальними витратами на 
складання товару, його упаковку, вантажно-розвантажувальнi роботи та транспортування. 
Для забезпечення економiчної ефективностi процесу продаж на пiдприємствi: 
визначений та пiдтримується оптимальний обсяг запасiв ГЛЗ; 
регулярно ведуться роботи по зменшенню кiлькостi втрачених обсягiв продажу внаслiдок 
вiдсутностi необхiдних товарних запасiв (дефектура); 
здiйснюється економiя коштiв за рахунок оптимiзацiї маршрутiв доставки ГЛЗ та 
вантажомiсткостi транспортних засобiв i т.д. Дiяльнiсть збутового персоналу спрямована на 
формування та стимулювання попиту на ГЛЗ та максимальної необхiдної їх  
присутностi в усiх каналах збутової мережi. 
Просуванням продукцiї ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» займається вiддiл регiональної 
торгiвлi. Для роботи зi спецiалiстами (лiкарями, провiзорами) працює мережа 
медпредставникiв, завданням яких є iнформування спецiалiстiв вiдповiдних регiонiв та фiрм - 



дистриб’юторiв про новi лiкарськi засоби, що їх випускає емiтент, формування позитивного 
iмiджу пiдприємства, забезпечення впiзнаваностi продукцiї пiдприємства та здiйснення 
зворотного зв’язку вiд лiкарiв до виробника. 
Збут продукцiї вiдбувається через фiрми – дистриб’ютори, на складах яких перiодично 
проводяться аудити спецiалiстами вiддiлу управлiння якiстю та вiддiлу збуту емiтента, для 
зведення до мiнiмуму ризику зниження якостi продукцiї на етапi її реалiзацiї та зберiгання.  
Обслуговування клiєнтiв вiдбувається з використанням ERP – системи, що функцiонує на 
пiдприємствi. 
Всi операцiї купiвлi-продажу мiж виробником та фiрмами – дистриб’юторами здiйснюються у 
вiдповiдностi до укладених договорiв.  
Враховуючи специфiку дiяльностi, емiтент є залежним вiд сезонних коливань продажiв, що 
характеризуються пiками рiзних захворювань у вiдповiднi пори року. Так, за статистикою 
реалiзацiї на протязi декiлькох останнiх рокiв сезоннiсть емiтента в розрiзi обсягiв квартальних 
вiдвантажень розподiлилась наступним чином: 1 квартал 25%, 2квартал 20%, 3 квартал 25% та 
4 квартал 30% вiд загального обсягу реалiзацiї. 
Пiдприємство активно займається оновленням товарного портфелю та щороку виводить на 
ринок новi лiкарськi засоби. 
Так у 2014 роцi, на протязi якого пiдприємством було впроваджено та виведено на ринок 3 новi 
ветеринарнi препарати. 
Враховуючи нинiшню складну ситуацiю в країнi, яка склалася в результатi вiйськових дiй на 
сходi, полiтичної та економiчної кризи i як наслiдок, рiзкої девальвацiї нацiональної валюти, 
зниження купiвельної спроможностi громадян, логiчною постає необхiднiсть отримання бiльш 
дешевих, проте високоякiсних генеричних та оригiнальних лiкарських засобiв власного 
виробництва населенням нашої країни.  
В свою чергу ПАТ НВЦ «Борщагiвький ХФЗ», як один з активних учасникiв вiтчизняного 
фармацевтичного ринку не залишається осторонь вищезазначених перспектив, тому в планах 
емiтента на 2015 рiк, визначено вивiд на ринок чотирьох нових лiкарських засобiв, три з яких 
вiдносяться до групи антибiотикiв та один протиалергiйний препарат.  
Окрiм вищевказаних планiв на 2015 рiк пiдприємство також переймається стратегiєю власного 
розвитку у довгостроковiй перспективi. Так згiдно стратегiчного плану розвитку ПАТ НВЦ 
«Борщагiвський ХФЗ» на 2015 – 2019 роки визначено розробку, проведення доклiнiчних та 
клiнiчних випробувань, впровадження у виробництво та виведення на ринок багатьох нових 
лiкарських засобiв. 
Конкурентне середовище або ринок, на якому працює емiтент у звiтному роцi мав такi 
характеристики: за даними БД «Морiон» обсяг роздрiбного сегмента фармацевтичного ринку 
України за 2014р. склав 35 999 734,84 тис. грн., що на 13,96% бiльше, нiж 2013р. та 1 160 210 
368 уп., що на - 12,17% менше нiж 2013 р. При цьому обсяг продажiв українських виробникiв за 
2014р. в грошовому виразi зрiс на 18,71% i склав 13 348 264,28 тис.грн., а в упаковках - 
знизився на 6,49% до 830 551 808 уп. Необхiдно зазначити, що в 2014р. в порiвняннi з 2013р. 
вiдбулося зростання частки вiтчизняних виробникiв у грошовому виразi (з 35,59% до 37,08%) 
Серед основних конкурентiв емiтента на вiтчизняному та закордонному ринках можна 
вiдмiтити таких, як ВАТ «Фармак», ФФ «Дарниця», корпорацiя «Артерiум», фармацевтична 
компанiя «Здоров’я», ПАТ «Київський вiтамiнний завод», Berlin-Chemie/Menarini Group 
(Нiмеччина), Sanofi (Францiя), Takeda (Японiя), Teva (Iзраїль) та iн. 
Серед основних вiтчизняних конкурентiв емiтент, за результатами роздрiбних продаж в Українi 
у 2014 роцi, займає 7-му позицiю iз показником в 597 917,9 тис. грн. Основними конкурентними 
перевагами пiдприємства є висока якiсть продукцiї, постiйне оновлення портфелю 
пiдприємства та доступнi цiни.  
За звiтний перiод суттєвих змiн у джерелах надходження та основних постачальниках сировини 
не вiдбувалось. У порiвняннi з роком, що передував звiтному перiоду вiдбулося рiзке 
подорожчання основної та допомiжної сировини, пакувальних матерiалiв, комплектуючих 
запчастин до обладнання, що в свою чергу пов’язано iз значними коливаннями курсу гривнi 
вiдносно iноземних валют. У звiтному перiодi частка сировини (матерiалiв, товарiв, 
обладнання, комплектуючих та iн.), що iмпортується складає в середньому 56,3%, решта 43,7% 



закуповується на вiтчизняному ринку.  
В основному емiтент iмпортує фармацевтичнi субстанцiї, допомiжнi та пакувальнi матерiали, 
обладнання з наступних країн: 
Нiмеччина 33,3%; 
Iталiя 7,3%; 
Словенiя 6,9% 
Великобританiя 3,5%; 
Нiдерланди 2,1%; 
Швейцарiя 0,9%; 
Iншi країни 2,3%. 
Необхiднiсть розширення джерел постачання, обумовлено оновленням номенклатури (новi 
субстанцiї), запровадженням сучасних технологiй та використанням нових допомiжних 
речовин.  
За результатами роботи у 2014 роцi експорт склав 11,3% в загальному обсязi реалiзацi.  
Також проводиться подальша робота по розширенню номенклатури та географiї експорту. На 
даний час географiя експорту реалiзацiї продукцiї пiдприємства нараховує вже 17 країн 
близького та дальнього зарубiжжя, а саме Азербайджан, Бiлорусь, Боснiя, В'єтнам, Вiрменiя, 
Грузiя, Казахстан, Киргизстан Латвiя, Литва, Молдова, Росiя, Сербiя, США, Таджикистан, 
Туркменiя, Узбекистан.  
Основнi ризики в дiяльностi емiтента та заходи емiтента щодо їх зменшення викладено в роздiлi 
34 " Полiтика управлiння ризиками" Примiток до Консолiдованих фiнансових звiтiв.  

  

Протягом п’яти останнiх рокiв пiдприємство iнвестувало в розвиток пiдприємства близько 
320,6 млн. грн. (капiтальнi iнвестицiї за 2010-2014 роки без урахування авансiв). 
Iнвестицiї в розвиток емiтента за звiтний перiод, що були зробленi, як за рахунок власних, так i 
залучених коштiв, склали 61,3 млн. грн. 
Для подальшої реалiзацiї стратегiї розвитку пiдприємства на перiод 2015 – 2017 роки 
запланованi пiдприємством фiнансовi iнвестицiї будуть спрямованi на завершення проектiв з 
технiчного переоснащення виробничих пiдроздiлiв, запуск дiльницi з виробництва стерильних 
антибiотикiв, дiльницi з виробництва екстрактiв запуск яких заплановано у 2015 роцi та 
розширення обсягiв виробництва на вже iснуючих потужностях дiльницi з виробництва 
препарату Алохол за рахунок модернiзацiї дiючого виробництва та iн. Завершення реалiзацiї 
даних проектiв забезпечить пiдприємству зростання обсягiв виробництва стерильних 
антибiотикiв до 32,0 млн. флаконiв на рiк. Плановi обсяги капiталовкладень охоплюють 
розширення виробничих потужностей з виробництва екстрактiв, дiльницi виробництва 
стерильних антибiотикiв, таблеток та лiофiлiзованих препаратiв, реконструкцiя складу для 
зберiгання готової продукцiї, створення нової дiльницi для виробництва препаратiв, замiна 
технологiчного обладнання на дiльницi з виробництва таблеток, реконструкцiя дiльницi з 
виробництва твердих лiкарських форм, замiна технологiчного обладнання на дiльницi з 
виробництва мазей та iн., на що у бюджетi пiдприємства на 2015 рiк передбачено 58,3 млн. грн. 
Зазначена сума планових обсягiв капiталовкладень обумовлена iнтеграцiєю України до 
Євросоюзу та необхiднiстю обов’язкового виробництва лiкарських засобiв у вiдповiдностi до 
мiжнародних вимог належної виробничої практики (GMP), що гарантуватиме високу якiсть 
продукцiї, яка буде виготовлятися на даних потужностях, а також дозволить пiдвищити 
потужнiсть, зменшити енергоємнiсть виробництва та надiйнiсть енергозабезпечення 
пiдприємства. Реалiзацiя вищевказаних проектiв дасть можливiсть збiльшити обсяги 
виробництва готових лiкарських засобiв (в т.ч. стерильних антибiотикiв) для забезпечення 
потреб України та збiльшити обсяги та географiю експорту. 

  

Протягом звiтного року не укладались правочини мiж емiтентом i його залежними 
пiдприємствами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 
членами виконавчого органу, з iншого боку.  



Iнформацiя щодо операцiй з афiлiйованими особами - вiдсутнi.  

  

ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» продовжує проводити активну модернiзацiю, технiчне 
переоснащення, реконструкцiю, придбання, реконструкцiю iснуючих основних засобiв для 
забезпечення їх вiдповiдностi вимогам GMP. На сьогоднi виробничий процес пiдприємства 
повнiстю вiдповiдає вимогам Належної виробничої практики.  
Мiсцезнаходження основних засобiв: 03134, м. Київ, вул. Миру,17.  
У 2014 роцi емiтентом було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 175 млн. грн. 
Рiвень завантаженостi основних виробничих потужностей емiтента у звiтному перiодi за 
формами випуску наступнi: таблетки 51,1% (проектна потужнiсть, надалi п.п.,1 772,0 млн. шт.), 
капсули 52,8% (п.п. 70, млн. шт.), порошки для приготування розчинiв для iн’єкцiй 69,9% (п.п. 
22,0 млн. флак.), сиропи та суспензiї 26,1% (п.п. 10,0 млн. флак.), водно-спиртовi розчини та 
розчини для зовнiшнього застосування 16,3% (п.п. 6,0 млн. флак.), лiнiменти 41,0 % (п.п. 2 млн. 
туб), мазi, гелi, креми 51,7% (п.п. 3 млн. туб.), гранули 13,4% (п.п. 1,2 млн. уп.), порошки для 
зовнiшнього застосування 45,5% (п.п. 0,4 млн. флак.), порошки лiофiлiзованi для приготування 
розчинiв для iн’єкцiй 59,6% (п.п. 2,68 млн. флак.), розчини для iн’єкцiй та концентрати для 
приготування розчинiв для iнфузiй 41,0% (п.п. 7,4 млн. ампул), субстанцiї, екстракти, дiючi 
речовини у складi лiкарських засобiв 15,3% (п.п. 11 386,0 кг). 
Емiтент додержується вимог природоохоронного законодавства, а саме: своєчасно отримує 
лiмiт i дозвiл на утворення та знищення вiдходiв, має дiйсний дозвiл на викиди забруднюючих 
речовин вiд стацiонарних джерел викидiв, має дiйсний дозвiл на водопостачання та 
водовiдведення. 
Правопорушення з охорони навколишнього середовища вiдсутнi. 
За звiтний перiод пiдприємством було витрачено 13 835,8 тис. грн. на екологiчнi заходи, що 
включають в себе капiтальнi витрати на систему вентиляцiї вiддiлу контролю якостi та 
кондицiонування дiльницi з виробництва стерильних антибiотикiв, замiну фiльтрiв систем 
вентиляцiї та кондицiонування по всьому пiдприємству, контроль вмiсту забруднюючих 
речовин у вiдпрацьованих газах автотранспорту, iнвентаризацiю викидiв, чистку каналiзацiї, 
екологiчний податок, очищення стiчних вод, поводження з вiдходами (знищення вiдходiв).  

  

Рiзке загострення полiтично-економiчної ситуацiї в країнi наприкiнцi 2013 року несе у собi 
певнi ризики для галузi, пов’язанi з можливим посиленням фiскального тиску на компанiї-
виробники на тлi дефiцитного Державного бюджету та невиконання цiльових бюджетних 
програм, прискоренням iнфляцiйних процесiв, нестабiльнiстю валютних курсiв, що може 
призвести до подальшого зростання цiн на iмпортнi сировину та матерiали.  
У наступному роцi українськi фармацевтичнi компанiї можуть зiштовхнутися з проблемами, якi 
були характернi для 2009-2013 рр., а саме: високою вартiстю кредитних та iнвестицiйних 
ресурсiв, якi необхiднi для реалiзацiї проектiв розвитку та розширення виробничих 
потужностей, що на тлi посилення конкуренцiї на ринку може призвести до загострення 
дефiциту обiгових коштiв фармацевтичних пiдприємств.  
Невизначенiсть щодо стратегiчного вектору розвитку економiки України, що на фонi 
нестабiльного попиту з боку зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкiв на вiтчизняну продукцiю, може 
спричинити падiння темпiв виробництва в базових галузях України i, як наслiдок – подальше 
зниження реальних доходiв населення. 

  

У 2014 роцi до ПАТ НВЦ "БХФЗ" не застосовувались штрафи та пенi за порушення 
законодавства. 

  

ПАТ НВЦ "БХФЗ" знаходиться в фазi постiйного економiчного зростання.  
За результатами останнiх рокiв i зокрема 2014 року чистi грошовi потоки вiд операцiйної 



дiяльностi ПАТ НВЦ «БХФЗ» мали додатне значення, що було забезпечено, насамперед, 
надходженням виручки вiд основної дiяльностi (реалiзацiя лiкарських засобiв).  
Джерелами фiнансування iнвестицiйної дiяльностi (здiйснення капiтальних ремонтiв, 
реконструкцiї, придбання основних засобiв тощо), а також фiнансової дiяльностi (погашення та 
обслуговування кредитiв, облiгацiй, виплата дивiдендiв) протягом звiтного року, виступали 
переважно власнi кошти. При цьому слiд також зазначити закрiплення позитивної динамiки 
зростання вiльних грошових потокiв ПАТ НВЦ «БХФЗ». 

  

Укладених, але невиконаних договорiв, станом на кiнець звiтного перiоду, за дебiторською 
заборгованiстю на 152 408 тис. грн., за кредиторською заборгованiстю на 174 501 тис. грн. 

  

Враховуючи iнтегрування України до Євросоюзу, стратегiя розвитку пiдприємства була 
спрямована у напрямку створення сучасного фармацевтичного пiдприємства, на якому 
здiйснюється виробництво готових лiкарських засобiв у вiдповiдностi до вимог Належної 
виробничої практики (GMP) з метою закрiплення своїх позицiй на внутрiшньому та 
зовнiшньому ринках. 
В рамках реалiзацiї цiєї стратегiї ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» став першим в Українi 
фармацевтичним пiдприємством, яке повнiстю запровадило європейськi стандарти в галузi 
якостi, дистрибуцiї та екологiчного менеджменту, охорони здоров`я та безпеки працi, а також 
соцiальної вiдповiдальностi. 
На даний час на пiдприємствi вже створена та успiшно функцiонує система управлiння, 
сертифiкована на вiдповiднiсть вимогам GMP, GDP та мiжнародним стандартам ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 та SA 8000:2008, сертифiкат вiдповiдностi якого було 
отримано саме у 2013 роцi за результатами проведеного сертифiкацiйного аудиту. 
На пiдприємствi введена у дiю програма оптимiзацiї операцiйної дiяльностi IMPAC Ltd, яка 
спрямована на полiпшення системи планування, системи визначення мети для спiвробiтникiв, 
на створення бiльш чiткого монiторингу та вiдстеження результатiв дiяльностi з використанням 
необхiдного iнструментарiю для пiдвищення ефективностi управлiння бiзнесом. Завод є 
першим учасником Програми преквалiфiкацiї ВООЗ серед виробникiв фармацевтичної 
продукцiї України, країн СНД, Центральної та Схiдної Європи.  

  

На пiдприємствi працює Дослiдно-Впроваджувальна Лабораторiя (ДВЛ), завдяки якiй 
номенклатура пiдприємства постiйно поповнюється новими препаратами. Основним напрямком 
дiяльностi ДВЛ є розробка нових iнновацiйних препаратiв, модифiкованих генерикiв та 
оригiнальних препаратiв на основi рослинної сировини. В даний час на рiзних стадiях розробки 
знаходиться близько 25 препаратiв рiзних фармако-терапевтичних груп. На дослiдження та 
розробку нових лiкарських засобiв у звiтному роцi емiтентом було витрачено 21 801,6 тис. грн. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше 
вiдсоткiв активiв емiтента , стороною в яких є ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", або судовi 
справи, стороною в яких виступають його посадовi особи - вiдсутнi.  

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента, викладена в Примiтках до Консолiдованих фiнансових звiтiв 
звiтного перiоду.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

664858 775895 252 25 665110 775920 

будівлі та споруди 404785 525057 0 0 404785 525057 

машини та 
обладнання 

69260 179962 0 0 69260 179962 

транспортні 
засоби 

4340 5104 252 25 4592 5129 

інші 186473 65772 0 0 186473 65772 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 664858 775895 252 25 665110 775920 

Опис Даннi наведенi в таблицi розшифровано в роздiлi 6 Примiток до Консолiдованих фiнансових 
звiтiв. 
Iнформацiя про термiни та умови користування наведено в роздiлi 4.10 Примiток до 
Консолiдованих фiнансових звiтiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р.: 1191310 тис.грн  
Ступiнь зносу основних засобiв: характеризується коефiцiєнтом зносу основних засобiв, який 
розраховується шляхом вiдношення накопленого зносу до первiсної вартостi основних засобiв. 
На початок 2014 року складав 0,35 та на кiнець 2014 року - 0,35.  
Ступiнь використання основних засобiв:  
Основнi засоби, що знаходяться на балансi залишковою вартiсть станом на 31.12.2014р.: 
775920 тис. грн. використовуються емiтентом в повному обсязi.  
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014р.: 555465 тис.грн. 
Станом на 31 грудня 2014 року проведено переоцiнку будiвель, споруд та земельних дiлянок. 
Виконавцем незалежної оцiнки виступила компанiя ТОВ «Асоцiацiя консалтингових послуг». 
При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв ПАТ НВЦ «БХФЗ» використовувалися 
порiвняльний та витратний пiдходи.  
Оцiнку було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки майна. Таким чином, 
справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi, що облiковуються на балансi ПАТ НВЦ 
"Борщагiвський ХФЗ" станом на дату оцiнки 31.12.2014р. становить (з ПДВ) 574 868 943 грн.  
На 31 грудня 2014 року ПАТ НВЦ «БХФЗ» не має основних засобiв, наданих у заставу пiд 
забезпечення виконання зобов’язань. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

871456 761309 

Статутний капітал 19036 19036 



(тис. грн.)  

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

19036 19036 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485.  
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
звiтного перiоду становить 852420 тис.грн.  
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 852420 тис.грн.  
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 742273 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю 
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду 
становить 742273 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента бiльша вiд статутного капiталу, таким чином вимоги п.3 
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

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 9377 X X 

у тому числі:   

Короткостроковий кредит 06.03.2014 9377 22 05.03.2015 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 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 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3299 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 205397 X X 

Усього зобов'язань X 218073 X X 

Опис: Iншi зобов'язання: 
Довгостроковi: 
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть - 30 388 тис. грн.; 
Поточнi:  
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть - 174 501 тис. грн.; 
Iнша кредиторська заборгованiсть - 508 тис. грн.;  



Детальна iнформацiя про зобовязання емiтента наведено в роздiлi 32 
Примiток до Консолiдованих фiнансових звiтiв.  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 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 (тіс. 
грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Препарати 
лiкарськi, що 

мiстять 
антибiотики 

10 360 тис. уп. 178028 24.4 11230 тис. уп. 147087 21 

2 

Препарати 
лiкарськi iншi, 

що мiстять 
змiшанi чи 
незмiшанi 
продукти 

38877 тис. уп. 543345 74.5 48593 тис. уп. 526632 75.0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 68.1 

2 Оплата працi 4.4 

3 Нарахування на оплату працi 2.0 

4 
Загально виробничi витрати 

(постiйнi) 
11.4 

5 
Загально виробничi витрати 

(змiннi) 
14.1 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



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 

08.12.2014 09.12.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi 

Україна" 

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

30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Фiзкультури, 28 

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

2091 26.01.2001 

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** 

89 П 000089 16.04.2013 
04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi 

Україна" 

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

30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Фiзкультури, 28 

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

2091 26.01.2001 

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** 

89 П 000089 16.04.2013 
04.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Висновок незалежного аудитора 
Ми провели аудит консолiдованих фiнансових звiтiв компанiї ПАТ НВЦ «БХФЗ» та його дочiрнiх пiдприємств 
ТОВ спiльне пiдприємство «Дружба» та Пiдприємство за участю iноземного капiталу у формi ТОВ «KORVITA-
FARM» (надалi – Компанiя), що включають консолiдований звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014 

року, консолiдований звiт про сукупний прибуток, консолiдований звiт про змiни в акцiонерному капiталi та 
консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв 

облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих консолiдованих 
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i за таку систему внутрiшнього 
контролю, яка, на думку управлiнського персоналу, забезпечить пiдготовку консолiдованих фiнансових звiтiв без 

суттєвих викривлень, якi можуть виникнути внаслiдок шахрайства або помилок. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих консолiдованих фiнансових звiтiв на основi результатiв 
нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд 



нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 
консолiдованi фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриттiв у консолiдованих фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд суджень аудитора. До таких 

процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень консолiдованих фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

пiдготовки та достовiрного представлення консолiдованих фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку доцiльностi застосованої облiкової полiтики, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення консолiдованих фiнансових 

звiтiв. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
(i) Станом на 31 грудня 2014року Компанiя не проводила тест на знецiнення основних засобiв. Виходячи з цього 
ми не мали можливостi упевнитись у вiдсутностi знецiнення основних засобiв балансовою вартiсть 775 920 тисяч 

гривень. 
(ii) Компанiя не розкрила iнформацiю про кiнцевих власникiв, розкриття якої вимагається вiдповiдно до МСБО 24 

«Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». 
Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу на консолiдованi фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у параграфi "Основа 
для умовно-позитивної думки", консолiдованi фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий 
стан Компанiї станом на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на 

зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Партнер  

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" Олександр Шульга 
24 квiтня 2015 року 

Київ, Україна 
Реєстрацiйний № 15-085 

- 

- 

- 



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 2014 2 0 

2 2013 1 0 

3 2012 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
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): Бюлетенями. Так 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  



Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  4 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  4 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

9 

 
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 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради 
комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  д/в 

 

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)  д/в 



 
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): - Вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами 
дiяльностi; - Вiдсутнiсть судимостi за корисливi злочини. 

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)  Останнiй раз, змiна складу 
посадових осiб ПАТ НВЦ 

"Борщагiвський ХФЗ", вiдбулась 
згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 08.12.2014р. 
(протокол № 2014-2). 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 0 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 



органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні 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 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Ні Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів  

Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 
Так 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган  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):  Iншi документи вiдсутнi. 

 



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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства  

Ні Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Ні Ні Так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Ні Ні Так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного товариства  

Ні Ні Так 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) Згiдно рiшення Наглядової Ради 
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ 

вiд 23.12.2014р. прийнято 



рiшення про обрання аудитором 
Товариства ТОВ "Бейкер Тiллi 

Україна" - для проведення 
аудиту фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi 
за рiк, що закiнчується 

31.12.2014р.  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні) Ні 

 
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)  Змiни аудитора протягом 
останнiх трьох рокiв не було. 

 
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) Iншi органи не здiйснювали 
перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi 
Товариства. 

 
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)  д/в 

 

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): д/в    

 
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) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 
Кодексу корпоративного управлiння у Товариства немає.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: д/в  

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 

д/в 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-

фармацевтичний завод" 
за ЄДРПОУ 23518596 

Територія  за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 21.20 

Середня кількість 
працівників 

816  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Миру, буд.17 м. Київ,03134  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 742 682 0 

 первісна вартість 1001 1020 1142 0 

 накопичена амортизація 1002 278 460 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 665110 775920 0 

 первісна вартість 1011 1016613 1331385 0 

 знос 1012 351503 555465 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
91 

 
90 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 139 100 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 666082 776792 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 114654 153121 0 

Виробничі запаси 1101 61579 77269 0 

Незавершене виробництво 1102 6746 14642 0 

Готова продукція 1103 43776 58114 0 

Товари 1104 2553 3096 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 151943 152408 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
5142 

 
4622 

 
0 

 з бюджетом 1135 1432 27578 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 6760 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1158 1040 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3238 11661 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 608 5 0 

Усього за розділом II 1195 278175 350435 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 944257 1127227 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19035 19035 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 318996 395883 0 

Додатковий капітал 1410 270 1566 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 -118 1178 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 422752 454634 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 256 338 0 

Усього за розділом I 1495 761309 871456 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3783 21419 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 25939 30388 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 29722 51807 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 17466 9377 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 18793 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 88381 174501 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 1198 1191 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 123 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 1358 2108 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 5098 5690 0 

 за одержаними авансами 1635 61 719 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 26 36 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 9249 9834 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 11596 508 0 

Усього за розділом IІІ 1695 153226 203964 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 944257 1127227 0 

 

Примітки 

Примiтки: 
31.12.2014 
31.12.2013 

Активи 
Необоротнi активи 

Нематерiальнi активи 
Примiтки 5 

682 
742 

Основнi засоби 
Примiтки 6 

775 920 
665 110 

Довгостроковi iнвестицiї 
Примiтки 8 

190 
230 



Всього необоротнi активи 
776 792 
666 082 

Оборотнi активи 
Запаси 

Примiтки 9 
153 121 
114 654 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 
10 

152 408 
151 943 

Передоплати виданi 
Примiтки 10 

4 622 
5 142 

Iнша дебiторська заборгованiсть 
Примiтки 10 

1 040 
1 158 

Податки до вiдшкодування та попередньо сплаченi 
податки 

Примiтки 11 
20 818 
1 432 

Передоплата з податку на прибуток 
6 760 

- 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Примiтки 12 
11 661 
3 238 

Iншi оборотнi активи 
5 

608 
Всього оборотнi активи 

350435 
278 175 

Всього активи 
1 127 227 
944 257 

Власний капiтал та зобов'язання 
Власний капiтал 

Статутний капiтал 
Примiтки 13 

19 035 
19 035 

Додатковий вкладений капiтал 
388 
388 

Резерв переоцiнки 
Примiтки 14 

395 883 



318 996 
Эфект вiд переводу у валюту звiтностi 

1 178 
(118) 

Нерозподiлений прибуток 
454634 
422 752 

Всього власний капiтал 
871 118 
761 053 

Неконтролюючi частки 
338 
256 

Довгостроковi зобов'язання 
Торговельна кредиторська заборгованiсть 

30 388 
25 939 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 
21 419 
3 783 

Всього довгостроковi зобов'язання 
51 807 
29 722 

Короткостроковi зобов'язання 
Короткостроковi кредити 

Примiтки 18 
9 377 
17 466 

Поточна частина зобов'язання за облiгацiями 
Примiтки 15 

- 
18 614 

Зобов'язання з фiнансового лiзингу 
Примiтки 16 

- 
179 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 
Примiтки 17 

174 501 
88 381 

Аванси отриманi 
Примiтки 17 

719 
61 

Iнша кредиторська заборгованiсть 
Примiтки 17 

508 
11 596 

Розрахунки з працiвниками 
5 690 
5 098 

Заборгованiсть з виплати дивiдендiв 
36 



26 
Податок на прибуток пiдприємств до сплати 

- 
123 

Податки та збори до сплати 
Примiтки 19 

3 299 
2 433 

Резерви 
Примiтки 20 

9 834 
9 249 

Всього короткостроковi зобов'язання 
203 964 
153 226 

Всього зобов'язання 
255 771 
182 948 

Всього власний капiтал та зобов'язання 
1 127 227 
944 257 

Керівник Безпалько Л.В. 

Головний бухгалтер Чапля Л.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-

фармацевтичний завод" 
за ЄДРПОУ 23518596 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 709003 644133 

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 361977 318838 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
347026 

 
325295 

 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 22441 9928 

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 ( 66907 ) ( 70826 ) 

Витрати на збут 2150 ( 92092 ) ( 86720 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 143202 ) ( 38694 ) 

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 67266 138983 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 182 8 

Інші доходи 2240 768 208 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3833 ) ( 10149 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 2876 ) ( 2196 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
61507 

 
126854 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -15183 -25312 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
46324 

 
101542 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 93765 26834 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 1427 -91 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 95192 26743 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 16878 2966 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 78314 23777 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 124638 125319 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
124556 

 
125319 

 неконтрольованій частці 2475 82 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 10351 10351 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4475.31639 9809.87344 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки: 
2014 
2013 

Реалiзацiя 
Примiтка 21 

709 003 
644 133 

Собiвартiсть реалiзацiї 
Примiтка 22 

(361 977) 
(318 838) 

Чистий дохiд 
347 026 
325 295 

Адмiнiстративнi витрати 
Примiтка 23 

(66 907) 
(70 826) 

Витрати на збут 
Примiтка 24 

(92 092) 
(86 720) 

Iншi операцiйнi доходи 
Примiтка 25 

22 441 
9 928 

Iншi операцiйнi витрати 
Примiтка 26 

(143 202) 
(38 694) 

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 
67 266 
138 983 



Фiнансовi витрати 
Примiтка 27 

(3 833) 
(10 149) 

Фiнансовi доходи 
Примiтка 27 

182 
8 

Iншi доходи та витрати 
Примiтка 28 

(2 108) 
(1 988) 

Прибуток до оподаткування 
61 507 
126 854 

Податок на прибуток 
Примiтка 29 

(15 183) 
(25 312) 

Прибуток пiсля оподаткування 
46 324 
101 542 

Неконтролюючi частки 
(49) 
12 

Капiтал власникiв 
46 373 
101 530 

Чистий дохiд 
46 324 
101 542 

Iншi сукупнi доходи 
Iнший сукупний дохiд, що пiдлягає рекласифiкацiї до 
складу прибутку або збитку в наступних перiодах(за 

вирахуванням податку) 
Эфект вiд переводу у валюту звiтностi 

1 427 
(91) 

Чистий iнший сукупний дохiд, що пiдлягає рекласифiкацiї 
до у прибутку або збитку в майбутньому 

1 427 
(91) 

Iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає рекласифiкацiї до 
складу прибутку або збитку в наступних перiодах(за 

вирахуванням податку) 
Дооцiнка 

Примiтка 6, 25 
93 765 
26 834 

Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання вiд суми 
переоцiнки 
Примiтка 29 

(16 878) 



(2 966) 
Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає 

рекласифiкацiї до прибутку або збитку в майбутньому 
76 887 
23 868 

Iнший сукупний дохiд за вирахуванням податкiв 
78 314 
23 777 

Разом сукупнi доходи 
124 638 
125 319 

Неконтролюючi частки 
82 
- 

Капiтал власникiв 
124 556 
125 319 

Чистий дохiд 
124 638 
125 319 

Прибуток/(Збиток) на акцiю 
Прибуток/(Збиток) вiд звичайної дiяльностi 

4,48 
9,81 

Збиток вiд дiяльностi, яка завершується 
- 
- 

Разом прибуток/(збиток) на акцiю 
4,48 
9,81 

Зменшений прибуток/(збиток) на акцiю 
Прибуток/(Збиток) вiд звичайної дiяльностi 

4,48 
9,81 

Збиток вiд дiяльностi, яка завершується 
- 
- 

Разом зменшений прибуток/(збиток) на акцiю 
4,48 
9,81 

Керівник Безпалько Л.В. 

Головний бухгалтер Чапля Л.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-

фармацевтичний завод" 
за ЄДРПОУ 23518596 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

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 

 
734556 

 
626484 

Повернення податків і зборів 3005 2181 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 2181 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 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 7580 214 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 413321 ) ( 344514 ) 

Праці 3105 ( 120335 ) ( 98590 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 40309 ) ( 39674 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 23630 ) ( 46777 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 21301 ) ( 28157 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 33882 ) ( 11083 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 112840 86060 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 1733 

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 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 59763 ) ( 44189 ) 

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 -59763 -42456 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 224678 220135 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 8 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 251381 243915 

Сплату дивідендів 3355 ( 14286 ) ( 11471 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4662 ) ( 8993 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -45651 -44236 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 7426 -632 

Залишок коштів на початок року 3405 3238 5895 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 997 -2025 

Залишок коштів на кінець року 3415 11661 3238 

 

Примітки - 

Керівник Безпалько Л.В. 

Головний бухгалтер Чапля Л.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-

фармацевтичний завод" 
за ЄДРПОУ 23518596 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Безпалько Л.В. 

Головний бухгалтер Чапля Л.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр 

"Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" 
за ЄДРПОУ 23518596 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка 

Разом зареєстрований 
капітал 

капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року 

4000 19035 318966 270 0 422752 0 0 761023 256 761279 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 19035 318966 270 0 422752 0 0 761023 256 761279 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 46373 0 0 46373 -49 46324 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 76917 0 0 0 0 0 76917 0 76917 



Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 76917 0 0 0 0 0 76917 0 76917 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 1296 0 0 0 0 1296 131 1427 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -14491 0 0 -14491 0 -14491 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 1296 0 0 0 0 1296 131 1427 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 76917 1296 0 31882 0 0 110095 82 110177 

Залишок на кінець 
року 

4300 19035 395883 1566 0 454634 0 0 871118 338 871456 

 

Примітки - 

Керівник Безпалько Л.В. 

Головний бухгалтер Чапля Л.М. 



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

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНИХ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ 
1. Сфера дiяльностi 
ПАТ НВЦ «БХФЗ» було створене у вереснi 1995 року у м. Києвi. Основним видом дiяльностi 
Публiчного акцiонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод» та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ Спiльне пiдприємство «Дружба» та 
ТОВ «KORVITA-FARM» (далi – Компанiя) є виробництво та оптова торгiвля лiкарськими 
препаратами. На сьогоднiшнiй день Компанiя має дослiдно-впроваджувальну лабораторiю та 
широку географiю поставок.  
ПАТ НВЦ «БХФЗ» є власником ТОВ Спiльне українсько-китайське фармацевтичне пiдприємство 
«Дружба» (частка у статутному капiталi – 66.7%). 
У вереснi 2012 року було створено Пiдприємство за участю iноземного капiталу у формi ТОВ 
«KORVITA-FARM» у м. Ташкент, Узбекистан. Частка ПАТ НВЦ «БХФЗ» у статутному капiталi 
новоствореного пiдприємства складає 90%. 
В Компанiї розроблена, впроваджена та функцiонує iнтегрована система управлiння якiстю ISO 
9001:2000, ISO 14001:1997. Враховуючи iнтеграцiю України до Євросоюзу, Компанiя реалiзує 
стратегiю приведення процесу виробництва лiкарських засобiв у вiдповiднiсть до вимог Належної 
виробничої практики (GMP). Компанiя є членом Асоцiацiї фармацевтичних виробникiв України, 
яка об’єднує найбiльшi фармацевтичнi пiдприємства України. 
Компанiя працює у одному операцiйному сегментi: виробництво та оптова торгiвля лiкарськими 
препаратами. 
У планах Компанiї на 2015 рiк – продовження процесу проектування, реконструкцiї та технiчного 
переоснащення виробництва з використанням обладнання найвiдомiших європейських виробникiв 
за рахунок отриманого прибутку та часткового залучення кредитiв банкiв шляхом вiдкриття 
кредитних лiнiй. Стратегiєю подальшої дiяльностi Компанiї є розширення асортименту продукцiї 
шляхом розробки нових препаратiв, а також освоєння нових ринкiв збуту. 
Середня облiкова чисельнiсть працiвникiв Компанiї в 2014 р. становила 852 осiб, у 2013 – 782 осiб. 
2. Загальна iнформацiя та узгодженiсть з МСФЗ 
Консолiдованi фiнансовi звiти Компанiї складенi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ), розроблених та опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО).  
Фiнансова звiтнiсть Компанiї консолiдує фiнансовi звiти ПАТ НВЦ «БХФЗ» та його дочiрнiх 
пiдприємств ТОВ СП «Дружба» та ТОВ «KORVITA-FARM». 
Юридична та фiзична адреса ПАТ НВЦ «БХФЗ»: 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 17. 
3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 
Нижче наводяться стандарти i роз’яснення, якi були випущеннi, але ще не вступили в дiю на дату 
випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх 
вступу в дiю. 
МСФО (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 
В липнi 2014 р. Рада з МСФЗ випустила кiнцеву редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 
iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту з фiнансових iнструментiв та замiнює 
МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. 
Стандарт вводить новi вимоги по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 
хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 вступає в силу вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 
3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження) 
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. 
Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009р.,2010р. та 2013р.) 
допускається, якщо дата першочергового застосування випадає на перiод до 1 лютого 2015 року. 



Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Компанiї, але 
не вплине на класифiкацiю i оцiнку фiнансових зобов’язань Компанiї. 
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць» 
МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, котрий дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 
пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiйсних принципiв 
облiкової полiтики, що використовувалась ними, вiдносно залишкiв по рахункам вiдкладених 
тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi використовують МСФЗ 
(IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками у звiтi 
про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам – окремими рядками в звiтi про прибутки та збитки 
та iнший сукупний дохiд.  
Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов’язаних з ним 
ризиках, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 
14 вступає в дiю вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля 
цiєї дати. Застосування МСФЗ (IFRS) 14 не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 « Пенсiйнi програми з встановленими виплатами: Внески робiтникiв» 
МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб органiзацiя враховувала внески робiтникiв або третiх осiб в облiку 
пенсiйних програм з встановленими виплатами. Якщо внески пов’язанi з послугами, вони 
вiдносяться на перiоди надання послуг як вiд’ємна винагорода. Поправки роз’яснюють,що якщо 
сума внескiв не залежить вiд стажу роботи, органiзацiя вправi визнавати такi внески в якостi 
зменшення вартостi послуг в тому перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги, замiсть вiднесення 
внескiв на перiоди надання послуг. Поправка вступає в дiю вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не очiкує, що данi поправки будуть 
застосованi для Компанiї, оскiльки нi одна з органiзацiй Компанiї не має пенсiйних програм з 
встановленими виплатами iз внесками зi сторони робiтникiв або третiх осiб. 
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012рр. 
Данi поправки вступають в дiю з 1 липня 2014 року i ймовiрно суттєво не вплинуть на фiнансову 
звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж, що основується на акцiях» 
Дана поправка застосовується перспективно i роз’яснює рiзнi питання, пов’язанi з визначенням 
умови досягнення результатiв i умов перiоду надання послуг, що є умовами надiлення правами: 
Умова досягнення результатiв повинна вмiщувати умову перiоду надання послуг; 
Цiльовий показник повинен досягатись пiд час надання послуг контрагентом; 
Цiльовий показник повинен вiдноситись до дiяльностi органiзацiї або iншої органiзацiї в складi 
тiєї ж групи; 
Умова досягнення результатiв може бути ринковою умовою або не бути такою; 
Якщо контрагент по якiйсь причинi припиняє надання послуг впродовж перiоду надiлення 
правами, умова перiоду надання послуг не виконується. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бiзнесу» 
Поправка застосовується перспективно i роз’яснює, що всi угоди про умовне вiдшкодування, якi 
були класифiкованi в якостi зобов’язань (або активiв), якi обумовленi об’єднанням бiзнесу, 
повиннi внаслiдок оцiнюватись по справедливiй вартостi через прибуток та збиток, не залежно вiд 
того, чи вiдносяться вони до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, якщо 
застосовується).  
 
3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження) 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти» 
Поправки застосовується перспективно i роз’яснюють наступне: 
Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судженнях, якi використовувало керiвництво при 
застосуваннi критерiїв агрегування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числi короткий опис 
операцiйних сегментiв, якi були агрегованi подiбним чином, i економiчнi iндикатори (наприклад, 
продаж та валова маржа), якi оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що агрегованi 
операцiйнi сегменти мають схожi економiчнi характеристики; 
Iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається тiльки в тому випадку, 



якщо звiрка надається керiвництву, що приймає операцiйнi рiшення, аналогiчно iнформацiї, що 
розкривається по зобов'язанням сегмента. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» 
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 
38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережуваних даних щодо його валовоїабо 
чистоїбалансової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж 
валовою i балансовою вартiстю активу. 
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» 
Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає 
послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною стороною i до неї застосовуються 
вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується 
послугами компанiї, що управляє, зобов'язана розкривати iнформацiю про витрати, понесенi у 
зв'язку з споживанням послуг з управлiння. 
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр. 
Данi поправки вступають в силу з 1 липня 2014 р. i, ймовiрно, не матимуть суттєвого впливу на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює такi винятки зi сфери застосування МСФЗ 
(IFRS) 3: 
До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi угоди про спiльне пiдприємництво, а не 
тiльки спiльнi пiдприємства. Дане виключення зi сфери застосування застосовується виключно 
щодо облiку у фiнансовiй звiтностi самої угоди про спiльне пiдприємництво. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що виключення стосовно портфеля в МСФЗ 
(IFRS) 13 може застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, а 
також щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ 
(IAS) 39, якщо застосовується). 
Поправка до МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» 
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує iнвестицiйну нерухомiсть i нерухомiсть, 
зайняту власником (тобто основнi засоби). Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що 
для визначення того, чим є операцiя (придбанням активу або об'єднанням бiзнесу) застосовується 
МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40. 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 р. i передбачає нову модель, що включає п'ять 
етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 
виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 
передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки.  
 
3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження) 
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до 
визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2017 р. або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з 
використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове 
застосування. В даний час Компанiяоцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий 
стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбання часток участi у спiльних 
операцiях» 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання 
частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно вiдповiдним 
принципам МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що ранiше 
були частки участi у спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi 
в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, МСФЗ (IFRS) 11 було 



включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, 
якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), 
перебувають пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 
Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i 
вiдносно придбання додаткових часток у тiй же спiльнiй операцiї i вступають в силу на 
перспективнiй основi щодо рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати, 
при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу 
на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї» 
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38, якi полягають у тому, що 
виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу 
(частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання 
активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї 
основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї 
нематерiальних активiв.  
Поправки застосовуються на перспективнiй основi щодо рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2016 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що 
поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не 
використовувала заснований на виручцi метод амортизацiї своїх необоротних активiв. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодоноснi рослини» 
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню 
плодоносних рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню 
плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього до 
них застосовується МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть 
оцiнюватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичних витрат (до дозрiвання) i з 
використанням моделi облiку за фактичними витратами або моделi облiку за переоцiненою 
вартiстю (пiсля дозрiвання).  
Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин залишається в сферi 
застосування МСФЗ (IAS) 41 i повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю за вирахуванням 
витрат на продаж. Щодо державних субсидiй, що належать до плодоносних рослин, буде 
застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну 
допомогу».  
Поправки застосовуються ретроспективно щодо рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. 
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не 
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї вiдсутнi плодоноснi 
рослини. 
 
 
3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження) 
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi» 
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй у 
дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. 
Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ та приймають рiшення про перехiд на метод пайової 
участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати це змiна 
ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ та приймають рiшення про 
використання методу пайової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi 
застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Поправки не матимуть впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
4. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик 
4.1 Основа подання 
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, що були застосованi при складаннi цих 
консолiдованих фiнансових звiтiв, наведено далi. 



Консолiдованi фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi, за винятком переоцiнки 
землi, будiвель та споруд, а також фiнансових iнструментiв. Основи оцiнки докладнiше зазначенi в 
облiкових полiтиках далi. 
Складання консолiдованих фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення 
попереднiх облiкових оцiнок та припущень, що впливають на вiдображенi в звiтностi суми активiв 
i зобов’язань, розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов’язання на звiтну датута на 
вiдображенi в звiтi прибутки та збитки. Внаслiдок невизначеностi, яка притаманна таким 
попереднiм оцiнкам, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть ґрунтуватися 
на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок. 
4.2 Представлення фiнансових звiтiв 
Консолiдованi фiнансовi звiти представленi вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». 
Компанiя вирiшила представляти «Консолiдований звiт про сукупнi доходи» як один звiт.  
4.3 Основи консолiдацiї 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї консолiдує звiтнiсть материнської Компанiї та дочiрнiх пiдприємств. 
Дочiрнiми пiдприємствами вважаються такi, на фiнансову та операцiйну полiтику яких Компанiя 
має вплив (бiльше нiж 50% права голосу). Материнська Компанiя та дочiрнi пiдприємства мають 
звiтну дату 31 грудня. 
Всерединi Консолiдованих фiнансових звiтiв Материнської Компанiї та дочiрнiх пiдприємств 
елiмiнуються залишки за розрахунками, прибутки та збитки вiд операцiй, а також прибутки та 
збитки, якi є результатом угод всерединi Компанiї та визнанi в якостi активiв, таких як запаси та 
основнi засоби. Суми, вiдображенi у фiнансових звiтах дочiрнiх пiдприємств, коригуються, в разi 
необхiдностi, вiдповiдно до облiкових полiтик Компанiї. 
Прибутки або збитки, а також iншi сукупнi прибутки та збитки дочiрнiх пiдприємств, нарахованi 
протягом року, визнаються на дату здiйснення вiдповiдної господарської операцiї.  
Доля меншостi представляє собою частину прибуткiв, збиткiв та чистих активiв дочiрнiх 
пiдприємств, якi утримуються материнською компанiєю.  
 
4. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик (продовження) 
4.4 Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються iз застосуванням методу участi в капiталi, 
починаючи з дати, коли такi пiдприємства стають асоцiйованими. Iнвестицiя первiсно визнається 
за собiвартiстю. Пiсля дати придбання балансова вартiсть iнвестицiй коригується (збiльшується 
або зменшується) на частку iнвестора в прибутках (збитках) та iнших змiнах у капiталi 
асоцiйованого пiдприємства (до iнших змiн, зокрема, вiдносяться переоцiнка основних засобiв i 
фiнансових iнвестицiй, курсовi рiзницi за iнвестицiями у закордоннi пiдприємства, виправлення 
суттєвих помилок, допущених у попереднiх звiтних перiодах, викуп ранiше випущених часток та 
їх повторний продаж тощо).  
При застосуваннi методу участi у капiталi iнвестор отримує данi про змiни в капiталi та результати 
дiяльностi асоцiйованих пiдприємств з їх останнiх фiнансових звiтiв, якi складаються на ту ж саму 
дату, що i фiнансовi звiти iнвестора. 
Частка iнвестора в чистому прибутку (збитку) асоцiйованих пiдприємств за звiтний перiод 
становить дохiд (витрати) iнвестора вiд участi в капiталi цих асоцiйованих пiдприємств. Дохiд (або 
витрати) вiд участi в капiталi наводяться окремою статтею в Консолiдованому звiтi про сукупнi 
доходи iнвестора. Коли частка iнвестора у збитках асоцiйованого пiдприємства дорiвнює 
балансовiй вартостi iнвестицiї або перевищує її, тодi така iнвестицiя вiдображується в облiку та 
звiтностi за нульовою вартiстю, а iнвестор, у свою чергу, припиняє подальше вiдображення своєї 
частки у збитках асоцiйованого пiдприємства. Якщо пiсля цього асоцiйоване пiдприємство 
отримує прибуток, то iнвестор визнає свою частку в прибутку асоцiйованого пiдприємства лише 
пiсля того, як його частка в прибутку досягла частки у чистих збитках асоцiйованого 
пiдприємства, яка не була визнана ранiше. 
Дивiденди, що отриманi або пiдлягають отриманню вiд асоцiйованого пiдприємства, зменшують 
балансову вартiсть iнвестицiї в таке пiдприємство. 
Частка iнвестора в змiнах, безпосередньо визнаних у капiталi асоцiйованого пiдприємства, 



визнається безпосередньо в капiталi iнвестора та наводиться у його Консолiдованому звiтi про рух 
власного капiталу. 
У випадку, коли при придбаннi iнвестицiї виникає рiзниця мiж її собiвартiстю та часткою 
iнвестора у справедливiй вартостi чистих активiв асоцiйованого пiдприємства, балансова вартiсть 
iнвестицiї коригується на суму такої вартiсної рiзницi в мiру:  
- реалiзацiї (використання) поточних активiв, що були переоцiненi; 
- амортизацiї рiзницi мiж балансовою та справедливою вартiстю активiв, що амортизуються.  
Частка iнвестора в нереалiзованих прибутках та збитках, якi є наслiдком операцiй мiж iнвестором 
та його асоцiйованим пiдприємством, виключається з прибутку вiд участi в капiталi. При цьому: 
- в разi продажу поточних активiв: вiдстрочений прибуток або збиток визнається в мiру реалiзацiї 
товарiв покупцем на сторону;  
- у разi продажу необоротних активiв: вiдстрочений прибуток або збиток визнається в мiру 
нарахування амортизацiї цих активiв покупцем. 
Якщо є об’єктивне свiдчення того, що балансова вартiсть iнвестицiї перевищує суму її очiкуваного 
вiдшкодування, iнвестор вiдображає в облiку збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiї. В свою 
чергу, сумою очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї є бiльша з двох оцiнок – справедливої вартостi 
(за вирахуванням витрат на продаж) та вартостi її використання. 
4. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик (продовження) 
4.5 Операцiї в iноземнiй валютi 
Фiнансовi звiти ПАТ НВЦ «БХФЗ» та ТОВ СП «Дружба» представленi в українськiй гривнi, яка є 
функцiональною валютою Компанiї. 
Функцiональною валютою Пiдприємства за участю iноземного капiталу у формi ТОВ «KORVITA-
FARM» у м. Ташкент, Узбекистан є узбецький сум. 
i) Операцiї та залишки 
Операцiї в iноземнiй валютi переведенi у функцiональну валюту Компанiї за обмiнним курсом на 
дату операцiй (спотовий обмiнний курс). Курсовi прибуток i збиток у результатi розрахункiв за 
такими операцiями та вiд переоцiнки монетарних статей за обмiнним курсом на кiнець року 
вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи.  
Немонетарнi статтi, оцiненi за iсторичною собiвартiстю, перераховуються за обмiнним курсом на 
дату операцiї (повторно не перераховуються). Немонетарнi статтi, оцiненi за справедливою 
вартiстю, перераховуються за допомогою обмiнних курсiв на дату, коли визначалася справедлива 
вартiсть.  
ii) Дочiрня Компанiя  
При консолiдацiї активи та зобов'язання Пiдприємства за участю iноземного капiталу у формi ТОВ 
«KORVITA-FARM» перераховуються в українську гривню за курсом, що дiяв на звiтну дату, а 
статтi звiту про сукупний дохiд перераховуються за середнiм курсом. Курсова рiзниця, яка 
виникає при такому перерахунку, визнається у складi iншого сукупного доходу. 
Обмiннi курси гривнi до 100 узбецьких сум, застосованi при консолiдацiї, були наступнi: 
2014 2013 
Станом на 31 грудня 0,652 0,363 
Середнiй курс за рiк 0,513 0,382 
4.6 Доходи 
Доходи Компанiї включають доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї та товарiв. 
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на пiдставi принципу 
нарахування в разi наявностi всiх наведених нижче умов: 
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший 
актив); 
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, 
iншими активами);  
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; 
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, 
а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  
Не визнаються доходами: 



- сума податку на додану вартiсть, iншi податки i обов’язковi платежi, що пiдлягають 
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв; 
- сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на користь 
комiтента, принципала тощо; 
- сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 
- сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним договором; 
- надходження, що належать iншим особам. 
 
4. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик (продовження) 
Дохiд вiд продажу зменшується на суму повернутих товарiв вiд покупцiв, а також на суму наданих 
фiнансових та товарних знижок. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю 
(товарами, роботами, послугами та iншими активами), яка є подiбною за призначенням та має 
однакову справедливу вартiсть.  
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облiкових перiодах, коли фактично наданi 
такi послуги.  
4.7 Витрати дiяльностi 
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони 
визнаються в тому перiодi, коли понесенi.  
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 
амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.  
Аналiтичнiй облiк виробничої собiвартостi готової продукцiї ведеться Компанiєю за об’єктами 
облiку витрат, а також за статтями витрат. 
4.8 Витрати на позики 
Витрати на позики можуть включати: 
- вiдсотки за банкiвськими овердрафтами, короткостроковими i довгостроковими позиками; 
- амортизацiю знижок чи премiй, пов’язаних з борговими зобов’язаннями; 
- амортизацiю другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик; 
- фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою; 
- курсовi рiзницi, якi нараховуються на вiдсотки за позиками, отриманими в iноземнiй валютi. 
Для облiку витрат на вiдсотки застосовується пiдхiд, згiдно з яким витрати на позики слiд 
визнавати у тому перiодi, у якому вони були понесенi, за винятком сум, якi пiдлягають 
капiталiзацiї. При цьому, якщо кошти позичаються спецiально з метою створення квалiфiкованого 
активу, то сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї щодо цього активу, визначається як 
фактичнi витрати на позики, понесенi протягом певного перiоду, за вирахуванням будь-якого 
iнвестицiйного прибутку вiд тимчасового iнвестування цих позичених коштiв. Якщо кошти 
позичаються без певної цiлi i використовуються з метою створення квалiфiкованого активу, то 
сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми 
капiталiзацiї до витрат на цей актив. 
Капiталiзацiя витрат на позики починається, коли: 
- понесенi витрати пов’язанi з активом; 
- фактично понесенi витрати на позики; 
- ведеться дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки активу до його використання або продажу. Така 
дiяльнiсть, крiм iншого, включає операцiї до початку створення активу (отримання дозволу на 
будiвництво, розробку проектної документацiї тощо). 
Капiталiзацiя витрат на позики призупиняється протягом тривалих перiодiв, у яких активна 
розробка або будiвництво перериваються. Капiталiзацiя не призупиняється протягом перiоду, коли 
ведеться значна адмiнiстративна або технiчна робота або при запланованiй тимчасовiй затримцi 
частини процесу. Капiталiзацiя витрат на позики припиняється, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для 
пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 
Якщо будiвництво квалiфiкованого активу здiйснюється частинами, i кожна частина може 
використовуватися, коли ще ведеться будiвництво iнших частин, капiталiзацiю витрат на позики 



слiд припиняти, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки цiєї частини до її запланованого 
використання або реалiзацiї є завершеною.  
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4.9 Нематерiальнi активи та дiяльнiсть з дослiджень та розробок 
Нематерiальнi активи Компанiї включають наступнi класи: 
- Права користування землею; 
- Власнi торговi знаки та патенти; 
- Програмне забезпечення; 
- Iншi нематерiальнi активи. 
Облiк усiх класiв нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю. Амортизацiя 
нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна 
вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, 
якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного об’єкту 
нематерiальних активiв, але не перевищують 10 рокiв. 
Компанiя не розмежовує стадiю дослiджень та стадiю розробок у межах внутрiшнiх проектiв зi 
створення нематерiальних активiв та облiковує витрати на такi проекти як тi, що були понесенi у 
зв’язку зi стадiєю дослiджень. 
Витрати на дослiдження визнаються витратами перiоду.  
4.10 Основнi засоби  
Клас «земля» облiковується компанiєю за моделлю переоцiнки за вирахуванням будь-якого 
забезпечення зменшення корисностi. Амортизацiйнi вiдрахування на землю не нараховуються.  
Клас «будiвлi та споруди» облiковуються згiдно з моделлю переоцiнки за вирахуванням 
амортизацiї та будь-якого забезпечення пiд знецiнення. Переоцiнка виконується на перiодичнiй 
основi, тому балансова вартiсть таких груп основних засобiв не мiстить значних вiдхилень в 
порiвняннi з вартiстю таких основних засобiв, визначених за справедливою вартiстю на звiтну 
дату. 
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у зв’язку з переоцiнкою визнається 
безпосередньо в капiталi за статтею «Переоцiнка основних засобiв», а також вiдображається у 
Консолiдованому Звiтi про сукупнi доходи.  
Дооцiнка об’єкта основних засобiв (у тому числi землi), що входить до власного капiталу, не 
амортизується протягом перiоду корисного використання, а у повнiй сумi переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли вiдбувається припинення визнання активу (лiквiдацiя, реалiзацiя 
тощо). 
Всi iншi класи основних засобiв наводяться за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та будь-
якого забезпечення зменшення корисностi. Амортизацiя не нараховується упродовж перiоду 
будiвництва та в перiод пiдготовки основних засобiв до введення в експлуатацiю.  
Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу, визначається як рiзниця мiж надходженнями 
вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в Консолiдованому Звiтi про сукупнi 
доходи.  
Амортизацiю основних засобiв обчислюють на прямолiнiйнiй основi протягом попередньо 
оцiнених строкiв корисної експлуатацiї активiв:  
 
Будiвлi та споруди 85 рокiв 
Транспортнi засоби, машини та обладнання 5-7 рокiв 
Комп’ютерна технiка 2 роки 
Iншi основнi засоби 6 рокiв 
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На малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, що мають термiн корисного використання бiльше 
одного року та вартiсть менше ГРН 2,500, нараховується знос у розмiрi 100% первiсної вартостi у 
в мiсяцi використання таких активiв.  



Витрати на технiчне обслуговування, понесенi в процесi використання основних засобiв та 
використанi для технiчного обслуговування активiв i для одержання первiсно визначених 
економiчних вигод вiд використання таких активiв, визнаються як витрати перiоду. Змiни та 
полiпшення, що можуть збiльшити вартiсть використання, подовжити строк корисної експлуатацiї 
активiв або покращити якiсть активiв, капiталiзуються. 
4.11 Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйною нерухомiстю визнається нерухомiсть (земля чи будiвля, частина будiвлi або їх 
поєднання), що утримується (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з 
метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох 
цiлей, а не для використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для 
адмiнiстративних цiлей, а також продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство 
отримає у майбутньому економiчнi вигоди вiд її використання i вартiсть її може бути достовiрно 
визначена.  
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю (первинною вартiстю), яка включає 
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Собiвартiстю 
iнвестицiйної нерухомостi, яка збудована самим суб’єктом господарювання, є собiвартiсть на дату 
завершення її будiвництва або полiпшення. До цiєї дати нерухомiсть не вважається iнвестицiйною 
i для її облiку застосовуються загальнi принципи облiку основних засобiв. 
Пiсля визнання для облiку iнвестицiйної нерухомостi застосовується модель справедливої 
вартостi. Справедлива вартiсть визначається професiйним оцiнювачем та має вiдображати ринковi 
умови на дату балансу. Прибуток або збиток вiд змiни у справедливiй вартостi iнвестицiйної 
нерухомостi слiд включати до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вiн виникає. 
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, в 
бухгалтерському облiку не нараховується. 
4.12 Оренда 
Фiнансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi 
з правом власностi на актив. 
Орендар визнає одержаний у фiнансову оренду об’єкт одночасно як актив та зобов’язання за 
найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю активу (за вирахуванням 
податкiв, що пiдлягають вiдшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони меншi за справедливу 
вартiсть) теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Будь-якi первiснi прямi 
витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив. 
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Орендодавець визнає наданий у фiнансову оренду об’єкт як дебiторську заборгованiсть орендаря у 
сумi мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi за вирахуванням 
фiнансового доходу, який пiдлягає отриманню, з визнанням iншого доходу (доходу вiд реалiзацiї 
необоротних активiв). Одночасно залишкова вартiсть об’єкта фiнансової оренди виключається з 
балансу орендодавця з вiдображенням у складi iнших витрат (собiвартiсть реалiзованих 
необоротних активiв). 
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням 
непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку 
оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. 
Непередбаченi оренднi платежi вiдображуються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi. 
Амортизацiя нараховується орендарем протягом перiоду очiкуваного використання активу вiд 
вартостi, за якою актив було поставлено на облiк. Перiодом очiкуваного використання об’єкта 
фiнансової оренди є строк корисного використання (якщо договором передбачено перехiд права 
власностi на актив до орендаря) або коротший з двох перiодiв – строк оренди чи строк корисного 
використання об’єкта (якщо переходу права власностi на актив по закiнченню строку оренди не 
передбачено). 
Будь-яка оренда, крiм фiнансової, вважається операцiйною орендою. Всi платежi щодо такої 
оренди визнаються витратами вiдповiдних звiтних перiодiв. 



4.13 Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовий iнструмент є будь-яким контрактом, який приводить до появи фiнансового активу в 
одного суб’єкта господарювання i фiнансового зобов’язання або iнструменту власного капiталу в 
iншого суб’єкта господарювання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються, коли 
Компанiя стає однiєю iз сторiн такого контракту.  
Визнання фiнансових активiв припиняється, коли закiнчується строк дiї контрактних прав на 
отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу або вiдбувається їх передача, i передаються в 
основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом.  
Визнання фiнансових зобов’язань припиняється, коли вони погашенi, припиненi чи анульованi. 
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до їх придбання або 
випуску. 
В подальшому фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються так, як зазначено нижче.  
Фiнансовi активи 
Фiнансовi активи Компанiї складаються з грошових коштiв, торговельної та iншої дебiторської 
заборгованостi, векселiв отриманих.  
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Для оцiнки фiнансових активiв пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями:  
- Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 
(класифiкуються як утримуванi для продажу) – придбанi або створенi з метою продажу 
(перепродажу) в близькому майбутньому. Продаж, як правило, вiдображає активний та постiйний 
процес продажу i придбання, а фiнансовi активи, утримуванi для цього, як правило, 
використовуються з метою отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни. 
- Iнвестицiї, утримуванi до погашення – непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або 
платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення, що їх суб’єкт 
господарювання має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. 
- Позики та дебiторська заборгованiсть – наданi позики, отриманi векселi та дебiторська 
заборгованiсть за реалiзованi товари (роботи, послуги).  
- Фiнансовi активи, доступнi для продажу – всi iншi непохiднi фiнансовi активи, визначенi як 
доступнi для продажу i не класифiкованi як:  
а) позики та дебiторська заборгованiсть;  
б) утримуванi до строку погашення iнвестицiї або  
в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку.  
Номiнацiя фiнансових активiв переоцiнюється на кожну звiтну дату, на яку доступний вибiр 
класифiкацiї або облiкового пiдходу. 
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком 
таких фiнансових активiв: 
- позики та дебiторська заборгованiсть – оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективного вiдсотку; 
- iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на 
активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити, – оцiнюються за 
собiвартiстю.  
Змiни у балансовiй вартостi фiнансових активiв, доступних для продажу, вiдображаються у 
Консолiдованому звiтi про рух капiталу та у Консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. Змiни у 
балансовiй вартостi фiнансових активiв, призначених для продажу, вiдображаються у складi 
прибуткiв та збиткiв.  
Вiдсотки та iншi грошовi потоки вiд утримання фiнансових активiв визнаються у складi доходiв чи 
витрат на дату нарахування незалежно вiд того, як оцiнюється вiдповiдна балансова вартiсть 
фiнансових активiв. 
Визнання фiнансових активiв припиняється, коли вiдбувається їх передача, i передаються в 
основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi.  



На кожну дату балансу пiдприємство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть 
фiнансового активу зменшилася. Величина резерву сумнiвних боргiв щодо торговельної та iншої 
дебiторської заборгованостi встановлюється на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих 
дебiторiв у сумi заборгованостi таких дебiторiв. 
Фiнансовi зобов’язання  
Фiнансовi зобов’язання Компанiї складаються з банкiвських позик, торговельної та iншої 
кредиторської заборгованостi, облiгацiй та випущених векселiв.  
 
4. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик (продовження) 
Для оцiнки фiнансових зобов’язань пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями:  
- фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi 
прибуткiв та збиткiв; 
- iншi фiнансовi зобов’язання – оцiнюються за амортизованою вартiстю, застосовуючи метод 
ефективного вiдсотку.  
Пiсля первiсного визнання банкiвськi позики визнаються за амортизацiйною вартiстю з 
використанням метода ефективної ставки вiдсотка. 
Вiдповiднi доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання 
зобов'язань, а також по мiрi нарахування амортизацiї. 
Торговельна кредиторська заборгованiсть визнається первiсно за її номiнальною вартiстю i в 
подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю. Збитки та прибутки, пов’язанi з такою 
оцiнкою торговельної кредиторської заборгованостi, вiдображаються як вiдповiдна змiна 
балансової вартостi придбаних товарiв (робiт, послуг). Подальша амортизацiя нарахованого 
дисконту вiдображається у складi фiнансових витрат.  
Збитки та прибутки, а також вiдсотки та дивiденди, пов’язанi з усiма iншими фiнансовими 
зобов’язаннями, визнаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати у Консолiдованому звiтi 
про сукупнi доходи. 
4.14 Запаси 
Запаси Компанiї облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. 
Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 
Витрати на придбання складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також 
витрат на транспортування, робiт з навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням будь-якого предмета. 
Витрати на переробку включають прямi та накладнi (постiйнi та змiннi) виробничi витрати. 
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при 
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 
Не включаються до собiвартостi запасiв та вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони були 
понесенi, наступнi витрати: 
- наднормативнi суми вiдходiв матерiалiв, оплати працi та iнших виробничих витрат; 
- витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для 
наступного етапу виробництва; 
- адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; 
- витрати на продаж. 
Якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася, їх 
вартiсть списується до чистої вартостi реалiзацiї. Таке списання можливе на iндивiдуальнiй основi 
або за подiбними та взаємопов’язаними групами запасiв. Приведення собiвартостi запасiв до 
чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється за результатами щорiчної iнвентаризацiї. Попередня оцiнка 
чистої вартостi реалiзацiї визначається виходячи з призначення запасiв, коливань цiн на запаси або 
продукцiю, яка з них виробляється, вiдновлюваної собiвартостi запасiв та iнших чинникiв.  
Вибуття запасiв у виробництво, в результатi продажу, з iнших причин здiйснюється за методом 



ФIФО.  
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4.15 Податок на прибуток 
Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється вiдповiдно до законодавства України. 
Воно базується на результатах поточного року, скоригованих на витрати, що пiдлягають 
вирахуванню, або на статтi, що пiдлягають оподаткуванню. Поточнi податковi активи та/або 
зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами або позовами вiд них, пов’язаними з 
поточним чи попереднiм звiтним перiодом, якi залишаються несплаченими на дату балансу. 
Вiдстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всiх 
тимчасових рiзниць на дату балансу мiж податковою базою активiв та зобов’язань i їх балансовою 
вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi. 
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 
оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають вирахуванню, перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв 
та невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй, ймовiрно, оподаткований прибуток буде 
доступним, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, 
перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв та невикористаних 
податкових збиткiв.  
Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну дату балансу та 
зменшують в тих межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, 
достатнього, щоб дозволити використати вiдстрочений податковий актив повнiстю або частково. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, 
застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi 
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступенi чинних на 
дату балансу.  
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли Компанiя має право та 
намiр згортати поточнi податковi активи та зобов’язання вiд одного й того ж податкового органа.  
Змiни у вiдстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або 
витрат з податку на прибуток, окрiм випадкiв коли вони вiдносяться до елементiв, що визнаються 
в iншому сукупному доходi (наприклад, при переоцiнцi землi) або напряму у капiталi. У такому 
випадку вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнаються в iншому сукупному доходi або 
капiталi.  
4.16 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, кошти на банкiвських рахунках 
та депозити, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на 
заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi. 
4.17 Власний капiтал, резерви, дивiденднi виплати 
Статутний капiтал вiдображається за номiналом вiдповiдно до зареєстрованого Статуту Компанiї. 
Резерв переоцiнки, що вiдображається у складi власного капiталу, включає прибутки та збитки вiд 
переоцiнки землi, будiвель та споруд. Також у складi даного резерву вiдображаються прибутки та 
збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу. 
Нерозподiлений прибуток (накопичений збиток) мiстить усi результати поточного та 
попереднього перiоду, iнформацiя про якi розкрита у Консолiдованому звiтi про сукупнi доходи та 
Консолiдованому звiтi про рух капiталу.  
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Усi операцiї з власниками Компанiї вiдображаються у Консолiдованому звiтi про рух власного 
капiталу окремо. 
4.18 Забезпечення 
Забезпечення визнаються при дотриманнi наступних критерiїв: 
- компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї; 
- ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для 
погашення заборгованостi; 
- можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. 



Сума, у якiй визнається забезпечення, є найкращою попередньою оцiнкою витрат, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. Забезпечення використовується тiльки для 
тих витрат, для яких воно було первiсно визнано.  
Всi забезпечення переглядаються на кожну звiтну дату та коригуються для представлення 
поточної найточнiшої оцiнки.  
4.19 Короткостроковi винагороди працiвникам та винагороди пiсля завершення трудової 
дiяльностi 
Компанiя надає план винагороди пiсля завершення трудової дiяльностi шляхом внесення 
грошових коштiв в недержавний пенсiйний фонд, що є окремою юридичною одиницею. Згiдно з 
договором з недержавним пенсiйним фондом, у випадку несплати компанiєю платежу договiр не 
розривається та не нараховуються штрафи та пенi. Виплати до фонду визнаються витратами 
перiоду.  
Короткостроковi винагороди, що не були виплаченi на звiтну дату, визнаються поточними 
зобов’язаннями та включаються до статтi «Розрахунки з працiвниками» у Консолiдованому звiтi 
про фiнансовий стан.  
4.20 Важливi припущення менеджменту у застосуваннi облiкових полiтик 
Важливi припущення управлiнського персоналу Компанiї щодо застосування облiкових полiтик, 
якi мають суттєвий вплив на фiнансовi звiти, наведенi далi.  
Витрати на дослiдження та розробки  
Виходячи з принципу обачностi Компанiя не розмежовує стадiю дослiджень та стадiю розробок у 
межах внутрiшнiх проектiв зi створення нематерiальних активiв та облiковує витрати на такi 
проекти як тi, що були понесенi у зв’язку зi стадiєю дослiджень (Примiтка 4.9). 
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi за амортизованою вартiстю 
Управлiнський персонал прийняв рiшення щодо дисконтування довгострокової та поточної 
торговельної кредиторської заборгованостi у випадку суттєвого впливу таких операцiй на 
фiнансовi звiти Компанiї. 
Лiзинг  
Керiвництво прийняло рiшення, що всi договори лiзингу транспортних засобiв, що дiють на звiтну 
дату визнаються як договори фiнансової оренди.  
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4.21 Оцiнка невизначеностi 
Пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв менеджмент здiйснює певнi оцiнки, твердження та 
припущення щодо активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв. 
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом. 
Iнформацiя про важливi оцiнки, твердження та припущення управлiнського персоналу Компанiї, 
що мають суттєвий вплив на визнання та оцiнку активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв, 
наведена далi.  
Знецiнення 
Активи щорiчно оцiнюються на зменшення корисностi, з метою чого встановлюються факти i 
обставини, якi дозволяють припустити, що балансова вартiсть активу може перевищити суму його 
очiкуваного вiдшкодування. Якщо такi факти мають мiсце, то оцiнюється остаточний збиток (сума 
очiкуваного вiдшкодування активу) вiд зменшення корисностi, який визнається у складi витрат 
звiтного перiоду. Якщо неможливо попередньо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого 
активу, Компанiя попередньо оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування одиницi, яка генерує 
грошовi кошти, до якої належить актив. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд очiкуваних 
та можуть стати пiдставою для здiйснення менеджментом Компанiї важливих коригувань 
протягом наступного фiнансового року. 
Строки корисного використання активiв, що пiдлягають амортизацiї 
Лiквiдацiйну вартiсть, термiни корисного використання та методи амортизацiї, застосованi до 
активу, переглядаються управлiнським персоналом на кiнець кожного фiнансового року. Якщо 



очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, така змiна вiдображається як змiна в облiковiй 
оцiнцi. Пiдставою для змiни лiквiдацiйної вартостi, термiнiв корисного використання та методiв 
амортизацiї є висновок iнвентаризацiйної комiсiї. 
Станом на 31 грудня 2014 року менеджмент оцiнює, що строки корисного використання 
вiдображають очiкувану кориснiсть активiв Компанiї. Термiни корисного використання основних 
засобiв та нематерiальних активiв проаналiзованi у Примiтках 4.9, 4.10. 
Запаси 
Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Для оцiнки за чистою вартiстю реалiзацiї використовуються найбiльш достовiрнi свiдчення, 
доступнi для здiйснення таких оцiнок.  
Станом на 31 грудня 2014 року запаси оцiненi за собiвартiстю, яка є найменшою з двох оцiнок 
(джерелом iнформацiї щодо рiвня ринкових цiн по регiону на аналогiчнi запаси є маркетинговi 
дослiдження вiддiлу збуту). 
Виплати працiвникам 
На 31 грудня 2014 року Компанiя оцiнює свої зобов’язання щодо оплати гарантованих 
законодавством щорiчних вiдпусток працiвникам у сумi оплати часу невикористаних вiдпусток, 
накопичених на кiнець звiтного року. Оскiльки вiдпустки надаються працiвникам на регулярнiй 
основi, можливе вiдхилення попереднiх оцiнок вiд прогнозованих оцiнюється менеджментом як 
незначне. 
 
5. Нематерiальнi активи 
Рух нематерiальних активiвза рiк, що закiнчився 31 грудня наведено нижче: 
Права користування землею, Власнi торговi знаки та патенти,Програмне забезпечення та iнше, 
Всього 
Первiсна вартiсть  
Залишок на 1 сiчня 2013 36 20 373 429  
Надходження - 494 215 709  
Вибуття - - (118) (118) 
Залишок на 31 грудня 2013 36 514 470 1 020  
Надходження - - 122 122  
Вибуття - - - -  
Залишок на 31 грудня 2014 36 514 592 1 142  
 
Амортизацiя  
Залишок на 1 сiчня 2013 (17) (12) (319) (348) 
Амортизацiя (2) (2) (37) (41) 
Вибуття - - 111 111  
Залишок на 31 грудня 2013 (19) (14) (245) (278) 
Амортизацiя (2) (54) (126) (182) 
Вибуття - - - -  
Залишок на 31 грудня 2014 (21) (68) (371) (460) 
 
Чиста балансова вартiсть  
Залишок на 1 сiчня 2013 19 8 54 81  
Залишок на 31 грудня 2013 17 500 225 742  
Залишок на 31 грудня 2014 15 446 221 682  
На 31 грудня 2014 року Компанiя не має нематерiальних активiв, наданих у заставу пiд 
забезпечення виконання зобов’язань. 
 
6. Основнi засоби 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня наведено нижче: 
Земля,Будiвлi та споруди,Транспорт,Машини, облад-ння та iншi,Комп'ют.технiка,Капiтальнi 
iнвестицiї,Аванси сплаченi Всього 



Первiсна вартiсть  
Залишок на 1 сiчня 2013 43 275 496 689 9 651 214 454 8 987 94 725 18 550 886 331  
Надходження - - - - - 59 200 38 420 97 620  
Перемiщення - 29 832 2 233 37 463 44 (13 664) (55 908) -  
Переоцiнка 1 772 32 282 - - - - - 34 054  
Вибуття - - (44) (1 183) (165) - - (1 392) 
Залишок на 31 грудня 2013 45 047 558 803 11 840 250 734 8 866 140 261 1 062 1 016 613  
Надходження - 15 229 1 998 15 547 1 517 7 612 5 906 47 809  
Перемiщення - 19 887 - 120 450 - (139 275) (1 062) -  
Переоцiнка 5 160 123 636 - - - - - 128 796  
Вибуття - (23) (706) (1 029) (150) - - (1 908) 
Залишок на 31 грудня 2014 50 207 717 532 13 132 385 702 10 233 8 598 5 906 1 191 310  
 
Амортизацiя  
Залишок на 1 сiчня 2013 - (138 874) (5 910) (162 627) (8 684) - - (316 095) 
Нарахування амортизацiї - (5 057) (1 382) (19 675) (240) - - (26 354) 
Переоцiнка - (10 094) - - - - - (10 094) 
Вибуття - 7 44 828 161 - - 1 040  
Залишок на 31 грудня 2013 - (154 018) (7 248) (181 474) (8 763) - - (351 503) 
Нарахування амортизацiї - (5 740) (1 396) (25 280) (559) - - (32 975) 
Переоцiнка - (32 727) - - - - - (32 727) 
Вибуття - 10 641 1 014 150 - - 1 815  
Залишок на 31 грудня 2014 - (192 475) (8 003) (205 740) (9 172) - - (415 390) 
 
Чиста балансова вартiсть  
Залишок на 1 сiчня 2013 43 275 357 815 3 741 51 827 303 94 725 18 550 570 236  
Залишок на 31 грудня 2013 45 047 404 785 4 592 69 260 103 140 261 1 062 665 110  
Залишок на 31 грудня 2014 50 207 525 057 5 129 179 962 1 061 8 598 5 906 775 920  
6. Основнi засоби (продовження) 
Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя провела переоцiнку будiвель, споруд та земельних 
дiлянок. Виконавцем незалежної оцiнки виступила компанiя ТОВ «Асоцiацiя консалтингових 
послуг». При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв ПАТ НВЦ «БХФЗ» 
використовувалися порiвняльний та витратний пiдходи, якi ґрунтуються на використання даних, 
похiдних вiд ринкових даних, вiднесених до категорiї оцiнки справедливої вартостi Рiвня 2. 
Оцiнку було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки майна. 
Витратний пiдхiд передбачає визначення поточної вартостi витрат на вiдтворення або замiщення 
об'єкта оцiнки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецiнення). На пiдставi застосування 
даного пiдходу справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних засобiв була визначена в сумi 
вартостi замiщення даних об'єктiв.  
Порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi цiн продажу та пропозицiї аналогiчних об'єктiв основних 
засобiв з урахуванням вiдповiдних коригувань на вiдмiнностi мiж об'єктами порiвняння та 
об'єктом оцiнки. Пiд час застосування даного пiдходу справедлива вартiсть об'єктiв основних 
засобiв визначалася на пiдставi їх ринкової вартостi. 
На 31 грудня 2014 року Компанiя не має основних засобiв, наданих у заставу пiд забезпечення 
виконання зобов’язань. 
7. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31 грудня та за рух iнвестицiйної нерухомостi за перiод 
наведенi нижче:  
31.12.2014 31.12.2013 
Залишок на початок перiоду - 1 938  
Вибуття - (1 938) 
Залишок на кiнець перiоду - -  
8. Довгостроковi iнвестицiї 



Довгостроковi iнвестицiї станом на 31 грудня наведенi нижче:  
31.12.2014 31.12.2013 
Iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi 90 91  
Iнвестицiї, призначенi для продажу 100 139  
Всього 190 230  
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 
31.12.2014 31.12.2013 
% частки участi в капiталi Частка в чистих активах % частки участi в капiталi Частка в чистих 
активах 
 
ТОВ «Фармiнжинiринг» 24% 90 24% 91  
Всього 90 91  
 
 
8. Довгостроковi iнвестицiї (продовження) 
Пiдсумкова фiнансова iнформацiя стосовно iнвестицiї Компанiї, що облiковується iз 
застосуванням методу участi в капiталi, наводиться нижче: 
2014 2013 
Всього активiв 431 440  
Всього зобовязань (54) (57) 
Дохiд 1 207 810  
Чистий прибуток / (збиток) за перiод (6) (36) 
Частка компанiї у чистому прибутку / (збитку) перiоду (1) (9) 
Компанiя не має нiяких умовних або iнших зобов’язань, якi б мали вплив на її iнвестицiю в 
асоцiйоване пiдприємство. 
9. Запаси 
Запаси станом на 31 грудня наведенi нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Основнi матерiали 60 539 49 349  
Готова продукцiя 58 114 43 776  
Пакувальнi матерiали 13 859 11 472  
Товари 3 096 2 553  
Незавершене виробництво 14 642 6 746  
Запчастини 1 660 944  
Будматерiали 471 368  
Паливо 535 178  
Iншi матерiали 205 202  
Запаси без врахування резерва 153 121 115 588  
Резерв пiд нелiквiднi запаси - (934) 
Запаси нетто 153 121 114 654  
Станом на 31 грудня 2014Компанiя не нараховувала резерв пiд нелiквiднi запаси (2013: ГРН’000 
934). 
2014 2013 
Балансова вартiсть на 1 сiчня (934) -  
Нарахований резерв - (934) 
Використаний резерв 934 -  
Балансова вартiсть на 31 грудня - (934) 
На 31 грудня 2014 року Компанiя має в заставi пiд отриманi кредитнi кошти запаси 
заставноювартiстюГРН’000 36,400 (станом на 31 грудня 2013 року –заставна вартiсть ГРН’000 
36,700) (Примiтка 18).  
 
 
10. Торгiвельна, iнша дебiторська заборгованiсть та передоплати виданi 



Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть та передоплати виданi станом на 31 грудня 
представленi нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Поточна дебiторська заборгованiсть  
Торговельна дебiторська заборгованiсть 154 138 153 548  
Резерв сумнiвних боргiв (1 730) (1 605) 
Торговельна дебiторська заборгованiсть, чиста балансова вартiсть 152 408 151 943  
 
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 040 1 158  
Резерв сумнiвних боргiв - -  
Iнша дебiторська заборгованiсть, чиста балансова вартiсть 1 040 1 158  
 
Фiнансовi активи 153 448 153 101  
 
Передоплати виданi 4 622 5 142  
Резерв сумнiвних боргiв - -  
Виданi аванси, чиста балансова вартiсть 4 622 5 142  
 
Нефiнансовi активи 4 622 5 142  
 
Всього 158 070 158 243  
Нижче наведено рух по резерву сумнiвних боргiв по торговiй та iншiй дебiторськiй 
заборгованостi: 
2014 2013 
Балансова вартiсть на 1 сiчня (1 605) (34 274) 
Нарахований резерв (1 730) (1 605) 
Використаний резерв 1 247 33 782  
Повернено 358 492  
Балансова вартiсть на 31 грудня (1 730) (1 605) 
Основну частину резерву на безнадiйну дебiторську заборгованiсть станом на 31 грудня 2014 року 
визнано стосовно дебiторської заборгованостi КП Луганська обласна Фармацiя - ГРН’000 1 079, 
KPCOMPANYLtd - ГРН’000 158, LTD "Unionpharm" - ГРН’000 441 (станом на 31 грудня 2013 
року: ТОВ «Фалбi» - ГРН’000 1,247, LLC «Roodell» - ГРН’000 358). 
Торгова дебiторська заборгованiсть в розрiзi валют розкривається наступним чином: 
31.12.2014 31.12.2013 
UAH 133 282 140 384  
USD 16 544 11 972  
EUR 1 977 812  
RUB 377 -  
UZS 228 380  
Всього 152 408 153 548  
 
 
10. Торгiвельна, iнша дебiторська заборгованiсть та передоплати виданi(продовження) 
Iнша дебiторська заборгованiсть в розрiзi валют розкривається наступним чином: 
31.12.2014 31.12.2013 
UAH 1 040 609  
MDL - 302  
UZS - 197  
KZT - 50  
Всього 1 040 1 158  
11. Податки до вiдшкодування та попередньо сплаченi податки 
Податки до вiдшкодування та попередньо сплаченi податки станом на 31 грудня представленi 



нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Дебiторська заборгованiсть з ПДВ 20 613 1 415  
Iншi податки 205 17  
Всього 20 818 1 432  
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв наступна: 
31.12.2014 31.12.2013 
Готiвка в банку:  
- UAH 6 608 88  
- USD 2 855 993  
- EUR 3 98  
- BYR 8 -  
- UZS 2 186 1 770  
- KZT 1 289  
Всього 11 661 3 238  
Грошовi кошти станом на 31 грудня розмiщенi в фiнансових установах з наступним кредитним 
рейтингом. 
2014 2013 
B1 1 1 
Ca 29 - 
Caa3 - 1 
Поза рейтингом 11 631 3 236 
Всього 11 661 3 238 
13. Статутний капiтал 
Статутний капiтал Компанiї складається з повнiстю сплачених часток засновникiв – фiзичних та 
юридичних осiб. На 31 грудня 2014 року його розмiр становив ГРН‘000 19,035. Протягом 2014 
року змiн статутного капiталу не було. 
Вiдсоток власностi 31.12.2014 31.12.2013 
Київська мiська громада 29,95 5 701 5 701  
Beldor Group S.A. 21,26 4 047 4 047  
Lenik Group S.A 20,31 3 866 3 866  
Iншi акцiонери 28,48 5 421 5 421  
Всього 100 19 035 19 035  
 
 
13. Статутний капiтал (продовження) 
Станом на 31 грудня 2014 року склад iнших акцiонерiв наведено нижче: 
- Фiзичнi особи - 26,95%; 
- ДП «Натуропрепарат» - 1,53%. 
Станом на 31 грудня 2013 року склад iнших акцiонерiв наведено нижче: 
- Фiзичнi особи - 26,96%; 
- ДП «Натуропрепарат» - 1,52 %. 
У Компанiї є один клас звичайних акцiй, кожна має право одного голосу, права на дивiденди. 
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – ГРН1839. 
Основний та зменшений прибуток на акцiю були розрахованi виходячи з чистого прибутку, що 
має бути розподiлений мiж акцiонерами. Середньозважена кiлькiсть простих акцiй, яка була 
використана для розрахунку прибуткуна акцiю, складає 10,351 (2013: 10,351). У квiтнi 2014 року 
вiдбулися Загальнi збори акцiонерiв компанiї по результатах 2013 року, де було затверджено 
дивiденди у розрахунку ГРН‘000 1,4 на акцiю, що є зобов’язанням за дивiдендами загалом у сумi 
ГРН‘000 14,491. Виплата дивiдендiв, нарахованих за 2013 рiк, вiдбулася протягом 2014 року. 
14. Резерв переоцiнки 
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року земля, будiвлi та споруди Компанiї 



вiдображенi за справедливою вартiстю. Резерв переоцiнки основних засобiв, вiдображений у 
Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, має наступну структуру: 
31.12.2014 31.12.2013 
 
Резерв переоцiнки землi, будiвель i споруд до справедливої вартостi 415 894 322 129  
Резерв переоцiнки до вирахування вiдкладених податкiв 415 894 322 129  
Вiдстроченi податковi зобов'язання з суми переоцiнки (20 011) (3 133) 
Всього 395 883 318 996  
15. Розмiщенi облiгацiї 
В 2014 роцi Компанiя здiйснила погашення (викуп) емiтованих облiгацiї в кiлькостi 186,140 штук 
номiнальною вартiстю ГРН 100. Вiдсоткова ставка за облiгацiями у 2014 роцi становила 24% 
рiчних (2013: 21%). Протягом 2014 року Компанiя нарахувала ГРН’000 872 (2013: ГРН’000 5,453) 
вiдсоткiв, якi були сплаченi в повному обсязi. (Примiтка №27). 
31.12.2014 31.12.2013 
Поточна частина довгострокових облiгацiй випущених - 18 614  
Всього - 18 614  
Справедлива вартiсть облiгацiй вiдповiдає їх балансовiй вартостi.  
 
16. Оренда 
Фiнансовий лiзинг  
Починаючи з червня 2008 року Компанiя отримала у фiнансову оренду легковi автомобiлi. У 2010 
роцi додатково було взято в оренду легковi автомобiлi. Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя 
повнiстю розрахувалася за лiзинговими договорами. 
Майбутнi мiнiмальнi лiзинговi платежi на кiнець 2013 року представлено нижче: 
Мiнiмальнi лiзинговi платежi до сплати 31 грудня 2013 
до 1 року 1- 5 рокiв бiльше 5 рокiв Всього 
Лiзинговi платежi 233 - - 233  
Фiнансовi витрати (54) - - (54) 
Чистi лiзинговi платежi (вiдшкодування вартостi основних засобiв) 179 - - 179  
Загальна балансова вартiсть даних автомобiлiв станом на 31 грудня 2013 року складає ГРН’000 
758.  
Операцiйна оренда  
Компанiя орендує за договорами оренди, якi не передбачають безумовне право орендаря на 
розiрвання договору, земельну дiлянку, складське та офiсне примiщення. Майбутнi мiнiмальнi 
оренднi платежi за операцiйною орендою за договорами оренди, по яких Компанiя виступає 
орендарем, подано нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
до 1 року 662 563  
вiд 1 до 5 рокiв 1 135 93  
бiльше 5 рокiв 5 662 -  
Всього 7 459 656  
Договори оперативної оренди не мiстять нiяких умовних зобов’язань щодо орендних платежiв. 
17. Торгiвельна, iнша кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi 
Торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, що визнана у Консолiдованому звiтi про 
фiнансовий стан, наведено нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Довгострокова заборгованiсть:  
Торговельна кредиторська заборгованiсть 30 388 25 939  
30 388 25 939  
Короткострокова заборгованiсть:  
Торговельна кредиторська заборгованiсть 146 857 73 838  
Поточна частина довгострокової торговельної кредиторської заборгованостi 27 644 14 543  
Iнша кредиторська заборгованiсть 508 11 596  



Фiнансовi зобов'язання 175 009 99 977  
 
Аванси отриманi 719 61  
Нефiнансовi зобов'язання 719 61  
 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 206 116 125 977  
Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-120 
днiв.Довгострокова кредиторська заборгованiсть представлена кредиторською заборгованiстю за 
основнi засоби зi строком погашення до 3 рокiв та не є процентною заборгованiстю.  
 
18. Короткостроковi кредити 
Короткостроковi кредити станом на 31 грудня представлено нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Короткостроковi банкiвськi позики 9 377 17 466  
Всього 9 377 17 466  
Станом на 31 грудня 2014 Компанiя мала кредитнi угоди з наступними банками: 
1. Кредитна лiнiя в «Українському професiйному банку» з лiмiтом ГРН’000 15 000, вiдсотковою 
ставкою 22% i строком погашення до 5 березня 2015 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань 
Компанiя надала в заставу готову продукцiюзаставною вартiстю ГРН’00024 000. Станом на 31 
грудня 2014 року зобов’язанняпо кредитнiй лiнiї - ГРН’000 9 377. 
2. Овердрафт в «Українському професiйному банку» з лiмiтом ГРН’000 4 000, вiдсотковою 
ставкою 23% i строком погашення до 11 березня 2015 року. У якостi забезпечення своїх 
зобов’язань Компанiя надала в заставу готову продукцiю заставноювартiстю ГРН’000 6 400. 
3. Овердрафт в банку «Хрещатик» з лiмiтом ГРН’000 3 000, вiдсотковою ставкою 31% i строком 
погашення до 25 листопада 2015 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань Компанiя надала в 
заставу готову продукцiю заставноювартiстю ГРН’000 6 000. 
Станом на 31 грудня 2013 Компанiя мала кредитнi угоди з наступними банками: 
1. Овердрафт в «Експобанк» з вiдсотковою ставкою вiд 17-20% i строком погашення до 28 жовтня 
2014 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань Компанiя надала в заставу готову продукцiю 
на суму ГРН’000 5 900. Станом на 31 грудня 2013 року сальдо по овердрафту становить – ГРН’000 
2 883. 
2. Овердрафт в «Українському професiйному банку» з вiдсотковою ставкою 23% i строком 
погашення до 27 березня 2014 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань Компанiя надала в 
заставу готову продукцiю на суму ГРН’000 6 400. Станом на 31 грудня 2013 року сальдо по 
овердрафту становить ГРН’000 1 025. 
3. Кредитна лiнiя в «Українському професiйному банку» з вiдсотковою ставкою 22% i строком 
погашення до 31 березня 2014 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань Компанiя надала в 
заставу готову продукцiю на суму ГРН’000 20 800. Станом на 31 грудня 2013 року сальдо по 
кредитнiй лiнiї - ГРН’000 12 116. 
4. Овердрафт в банку «Хрещатик» з вiдсотковою ставкою 17-24% i строком погашення до 29 
жовтня 2014 року. У якостi забезпечення своїх зобов’язань Компанiя надала в заставу готову 
продукцiю на суму ГРН’000 6 000. Станом на 31 грудня 2013 року сальдо по овердрафту 
становить - 
ГРН’000 1 442. 
19. Податки та збори до сплати 
Заборгованiсть за податками i зборами станом на 31 грудня представлено нижче: 
31.12.2014 31.12.2013 
Зобов'язання з вiдрахувань у соцiальнi фонди 2 108 1 358  
Зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб 1 123 991  
Iншi податки i збори 68 84  
Всього 3 299 2 433  
 
20. Резерви 



Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв Компанiя визнає резерви невикористаних вiдпусток.  
Рух резервiв розкривається наступним чином: 
31 грудня 2013 Нарахованi резерви Використанi резерви 31 грудня 2014 
Резерв невикористаних вiдпусток 9 249 9 834 (9 249) 9 834  
Резерв фiнансових знижок - - - -  
Всього 9 249 9 834 (9 249) 9 834  
31 грудня 2012 Нарахованi резерви Використанi резерви 31 грудня 2013 
Резерв невикористаних вiдпусток 6 360 9 477 (6 588) 9 249  
Резерв фiнансових знижок 1 684 - (1 684) -  
Всього 8 044 9 477 (8 272) 9 249  
21. Реалiзацiя 
Доходи вiд основних видiв дiяльностi Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Реалiзацiя готової продукцiї 645 247 584 533  
Реалiзацiя товарiв та iнших матерiалiв 62 453 58 581  
Реалiзацiя робiт та послуг 1 303 1 019  
Всього 709 003 644 133  
22. Собiвартiсть реалiзацiї 
Собiвартiсть реалiзацiї заосновними видами дiяльностi Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 310 799 272 917  
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг 51 178 45 921  
Всього 361 977 318 838  
Собiвартiсть реалiзацiї за 2014 та 2013 роки включає наступнi витрати по заробiтнiй платi та 
амортизацiї: 
 
2014 2013 
Оплата працi 53 964 53 923  
Нарахування на оплату працi 19 857 18 867  
Амортизацiя основних засобiв 29 915 24 416  
23. Адмiнiстративнi витрати 
Адмiнiстративнi витрати Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Оплата працi 30 043 29 847  
Нарахування на оплату працi 7 867 7 002  
Консультацiйнi послуги 9 228 14 539  
Транспорт i вiдрядження 6 691 5 872  
Поточний ремонт та утримання основних засобiв 4 223 5 433  
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 1 262 1 542  
Зв'язок та комунiкацiя 1 296 1 291  
Представницькi витрати 1 756 1 582  
Послуги банку 1 587 1 778  
Податки i збори 1 264 478  
Iншi адмiнiстративнi витрати 1 690 1 462  
Всього 66 907 70 826  
До складу адмiнiстративних витрат в частинi витрат на транспорт i вiдрядження входять витрати 
на заробiтну плату, нарахування на заробiтну плату та амортизацiю основних засобiв. Сума 
вищевказаних витрат на заробiтну плату, нарахування на заробiтну плату та амортизацiю 
основних засобiв, наведена нижче: 
2014 2013 
Оплата працi 1 562 764  
Нарахування на оплату працi 552 270  
Амортизацiя основних засобiв 524 14  



24. Витрати на збут 
Витрати на збут Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Маркетинговi послуги 27 111 21 211  
Оплата працi 31 249 27 687  
Нарахування на оплату працi 9 748 8 292  
Витрати на збут медпрепаратiв 20 261 26 608  
Транспорт i вiдрядження 1 521 689  
Поточний ремонт та утримання основних засобiв 735 859  
Амортизацiя основних засобiв 284 320  
Iншi витрати на збут 1 183 1 054  
Всього 92 092 86 720  
До складу витрат на транспорт, витрат на збут лiкарських засобiв входять витрати на заробiтну 
плату, нарахування на заробiтну плату та амортизацiя основних засобiв.Сума вищевказаних витрат 
на заробiтну плату, нарахування на заробiтну плату та амортизацiя основних засобiв наведена 
нижче: 
2014 2013 
Оплата працi 2 110 374  
Нарахування на оплату працi 745 7  
Амортизацiя основних засобiв 678 75  
 
 
25. Iншi операцiйнi доходи 
Iншi операцiйнi доходи Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та операцiйної курсової рiзницi 14 213 1 420  
Доходи вiд дiяльностi їдальнi 4 359 5 408  
Дохiд вiд вiдновлення корисностi основних засобiв 2 304 - 
Вiдшкодування списаних активiв 755 763  
Дохiд вiд коригування резерву сумнiвної заборгованостi 358 492  
Роялтi 257 248  
Прибуток вiд реалiзацiї виробничих запасiв, (нетто) 171 -  
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 24 1 569  
Iншi доходи - 28  
Всього 22 441 9 928  
26. Iншi операцiйнi витрати 
Iншi витрати операцiйної дiяльностi Компанiї включають наступнi статтi: 
2014 2013 
Собiвартiсть реалiзацiї iноземної валюти та втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 93 188 6 924  
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 16 806 1 605  
Bитрати представництв за кордоном 10 616 5 837  
Собiвартiсть дiяльностi їдальнi 8 795 9 426  
Внески до недержавного пенсiйного фонду 4 395 3 796  
Витрати на дослiдження та розробку препаратiв 3 386 3 241  
Лiкарнянi виплати 1 731 1 064  
Членськi внески 729 680  
Втрати вiд псування цiнностей 496 746  
Резерв пiд нелiквiднi запаси - 934  
Збиток вiд знецiнення основних засобiв - 2 563  
Iншi витрати 3 060 1 878  
Всього 143 202 38 694  
Витрати в частинi сумнiвних та безнадiйних боргiв зокрема представленi списаною з балансу 
заборгованiстю ПАТ «Альба Україна» в сумiГРН’000 15 076. 



До складу собiвартостi дiяльностi їдальнi, витрат на дослiдження та розробки, витрати 
представництвза кордоном входять витрати на заробiтну плату, нарахування на заробiтну плату та 
амортизацiю основних засобiв. 
Сумма вищевказаних витрат на заробiтну плату, нарахування на заробiтну плату та амортизацiя 
основних засобiв, а також внески на недержавне пенсiйне страхування, наведена нижче: 
2014 2013 
Оплата працi 14 489 7 193  
Нарахування на оплату працi 3 401 1 158  
Амортизацiя основних засобiв 494 28  
27. Фiнансовi витрати та фiнансовi доходи 
Фiнансовi витрати та доходи Компанiї, що виникли у вiдповiдних звiтних перiодах, мають 
наступну структуру: 
Фiнансовi витрати 2014 2013 
Вiдсотки за кредитами (2 882) (4 486) 
Витрати за фiнансовим лiзингом (79) (201) 
Вiдсотки за облiгацiями (872) (5 453) 
Вiдсотки за лiзингом - (9) 
Всього фiнансовi витрати (3 833) (10 149) 
 
Вiдсотки одержанi 182 8  
Всього фiнансовi доходи 182 8  
28. Iншi доходи (витрати), нетто 
Iншi доходи та витрати Компанiї вiд звичайної дiяльностi, що виникли у вiдповiдних звiтних 
перiодах, мають наступну структуру: 
2014 2013 
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 768 208  
Збиток вiд реалiзацiї основних засобiв (73) (88) 
Прибуток /(збиток) вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi - (535) 
Благодiйна допомога (2 803) (1 573) 
Всьго (2 108) (1 988) 
29. Податок на прибуток 
На початку 2014 року в порядку прийняття стабiлiзацiйних заходiв щодо економiчної ситуацiї в 
Українi урядом було прийнято ряд заходiв, серед яких вiдмiна передбачуваного ранiше зниження 
ставки податку на прибуток та фiксацiї її на рiвнi 18 % починаючи з 01.01.2014 року.  
Дочiрнє пiдприємство Компанiї - ТОВ «Корвiта-Фарм» не є платником податку на прибуток та 
сплачує передбачений законодавством Узбекистану єдиний податок, що визначається з обсягу 
реалiзацiї. 
 
 
29. Податок на прибуток (продовження) 
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчились 31 грудня 2014 
та 2013: 
2014 2013 
Консолiдований звiт про сукупнi доходи  
Поточний податок на прибуток:  
Витрати по поточному податку на прибуток 14 425 19 616  
Вiдстрочений податок на прибуток:  
Пов'язаний з виникненням та зменшенням тимчасових рiзниць 758 5 696  
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи 15 183 25 
312  
Консолiдований звiт про iнший сукупний дохiд  
Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до iншого сукупного 
прибутку протягом року  



Вплив змiни бази оподаткування - -  
Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки основних засобiв 16 878 2 966  
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до 
iншого сукупного прибутку протягом року 16 878 2 966  
Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звiтнi роки, що 
закiнчились 31 грудня 2014 та 2013:  
2014 2013 
Прибуток до оподаткування 61 507 126 854  
Збиток неплатникiв податку (487) -  
Прибуток до оподаткування платникiв податку 61 994 126 854  
Податок на прибуток за ставкою 18% (2013-19%) (11 159) (24 102) 
Коригування у вiдношеннi поточного податку на прибуток попереднього року -  
Ефект вiд змiни ставки оподаткування (672) 16  
Доходи (витрати), якi не змiнюють податкову базу з податку на прибуток (3 352) (1 226) 
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи (15 183) 
(25 312) 
29. Податок на прибуток (продовження) 
Вiдстроченi податки, якi виникають внаслiдок тимчасових рiзниць, за 2014 рiк наведено нижче: 
1 сiчня 2014 Визнано в iншому сукупному доходi Визнано у прибутку i збитках 31 грудня 2014 
Довгостроковi активи:  
Основнi засоби (6 527) (16 878) (679) (24 084) 
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi - - -  
Довгостроковi iнвестицiї (14) - (2) (16) 
Поточнi активи:  
Торговельна дебiторська заборгованiсть 289 - 23 312  
Передоплати виданi - - 41 41  
Запаси 168 - 29 197  
Поточнi зобов'язання:  
Торговельна кредиторська заборгованiсть 256 - 21 277  
Резерв на оплату вiдпусток 1 278 - 492 1 770  
Iнша кредиторська заборгованiсть 767 - (683) 84  
(3 783) (16 878) (758) (21 419) 
Вiдстроченi податки, якi виникають внаслiдок тимчасових рiзниць, за 2013 рiк наведено нижче: 
1 сiчня 2013 Визнано в iншому сукупному доходi Визнано у прибутку i збитках 31 грудня 2013 
Довгостроковi активи:  
Основнi засоби (4 386) (2 966) 825 (6 527) 
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (116) - 116 -  
Довгостроковi iнвестицiї (16) - 2 (14) 
Поточнi активи:  
Торговельна дебiторська заборгованiсть 5 504 - (5 215) 289  
Запаси - - 168 168  
Поточнi зобов'язання:  
Торговельна кредиторська заборгованiсть 42 - 214 256  
Резерв на оплату вiдпусток 1 208 - 70 1 278  
Резерв торговеьних знижок 320 - (320) -  
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 323 - (1 556) 767  
4 879 (2 966) (5 696) (3 783) 
 
 
30. Виплати працiвникам 
Структура витрат на оплату працi працiвникiв, визнаних у Консолiдованому Звiтi про сукупнi 
доходи, наведена нижче: 
2014 2013 



Оплата працi 133 417 119 788  
Нарахування на оплату працi 42 170 35 596  
Всього 175 587 155 384  
Компанiя здiйснює обов’язковi вiдрахування до Державного фонду соцiального страхування на 
суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми 
вiдображаються як витрати у тому перiодi, коли працiвниковi нараховується вiдповiдна 
винагорода. Крiм того, Компанiя здiйснює добровiльнi додатковi вiдрахування до недержавного 
пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2014 року сума заборгованостi перед фондом становить 
ГРН’000 467. (2013: ГРН’000 4 262). Згiдно договору у випадку несплати зобов’язання у компанiї 
не виникає додаткових зобов’язань (штрафiв, пенi).  
Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя не має додаткових зобов’язань за пенсiйними планами, 
допомозi пiсля виходу на пенсiю, страхуванню або допомозi пiсля звiльнення перед нинiшнiми або 
колишнiми працiвниками. 
31. Операцiї з пов’язаними сторонами 
За даними консолiдованих фiнансових звiтiв, сторони вважаються пов’язаними, якщо одна 
сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на iншу 
сторону пiд час прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. Пiд час розгляду вiдносин iз 
кожною можливою пов’язаною стороною, увага придiляється сутностi вiдносин, а не лише 
юридичнiй формi.  
Пов’язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не можуть здiйснювати непов’язанi сторони, 
та операцiї мiж пов’язаними сторонами можуть не здiйснюватися на основi тих самих строкiв, 
умов та сум, що й операцiї мiж непов’язаними сторонами.  
У 2014 операцiї з пов’язаними сторонами здiйснювалися в порядку ведення звичайної 
господарської дiяльностi. Згiдно з iснуючими критерiями визначення пов’язаних сторiн, пов’язанi 
сторони Компанiї разгядаютьcя в розрiзi наступних категорiй: 
a) асоцiйованi пiдприємства; 
b) пiдприємства, що здiйснюють спiльний контроль над пiдприємством або мають значний вплив 
на пiдприємство; 
c) вищий управлiнський персонал; 
d) iншi пов'язанi сторони. 
Операцiї з пов’язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 рокух представленi нижче: 
2014 2013 
Асоцiйованi компанiї  
Надання послуг 31 32  
Закупка товарiв, послуг 1 154 364  
 
Компанiї, що здiйснюють спiльний контроль над пiдприємством або мають значний вплив на 
пiдприємство  
Продаж товарiв 12 315 -  
Надання послуг 794 -  
Закупка товарiв, послуг 45 579 -  
 
 
31. Операцiї з пов’язаними сторонами (продовження) 
Залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року та 31 
грудня 2013 представленi нижче: 
2014 2013 
Асоцiйованi компанiї  
Дебiторська заборгованiсть 4 3  
Кредиторська заборгованiсть 349 75  
 
Компанiї, що здiйснюють спiльний контроль над пiдприємством або мають значний вплив на 
пiдприємство  



Дебiторська заборгованiсть 324 -  
Кредиторська заборгованiсть 5 107 -  
Операцiї з виплати дивiдендiв пов’язаним сторонам за рiк, що закiнчився 31 грудня представленi 
нижче: 
Сума нарахованих дивiдендiв 2014 2013 
Територiальна громада м.Києва 4 340 3 720  
Beldor Group S.A. 3 081 2 641  
Lenik Group S.A 2 944 2 524  
Всього 10 365 8 885  
Сума винагороди вищого управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014, та за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2013, наведена нижче. 
2014 2013 
Оплата працi 5 192 5 108  
Премiї та бонуси 1 294 2 412  
Нарахування на оплату працi 693 707  
Всього 7 179 8 227  
В 2014 роцi Компанiя виплатила вищому управлiнському персоналу дивiдендiв (платежiв на 
акцiю) на суму ГРН’000 319 (2013: ГРН’000 274). 
32. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання 
Суми фiнансових активiв, представленi у Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, 
визначаються за наступними категорiями: 
Фiнансовi активи 31.12.2014 31.12.2013 
Довгостроковi iнвестицiї 190 230  
Всього iнвестицiї 190 230  
 
Позики та дебiторська заборгованiсть  
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 152 408 151 943  
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 040 1 158  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11 661 3 238  
Всього позики та дебiторська заборгованiсть 165 109 156 339  
Всього фiнансовi активи 165 299 156 569  
Керiвництво Компанiї вважає, що всi вищезазначенi фiнансовi активи, якi не є знецiненими на 
кожну звiтну дату, є надiйними в достатнiй мiрi.  
 
32. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання (продовження) 
Жоден з фiнансових активiв Компанiї не забезпечений заставою або iншими посилюючими 
кредитними умовами.  
Суми фiнансових зобов’язань, представленi у Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, 
визначаються за наступними категорiями: 
Фiнансовi зобов'язання 31.12.2014 31.12.2013 
Довгостороковi:  
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 30 388 25 939  
Всього довгостроковi фiнансовi зобов'язання 30 388 25 939  
 
Поточнi:  
Кредити банкiв 9 377 17 466  
Зобов'язання за облiгацiями - 18 614  
Зобов’язання з фiнансового лiзингу - 179  
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 174 501 88 381  
Iнша кредиторська заборгованiсть 508 11 596  
Всього короткостроковi фiнансовi зобов'язання 184 386 136 236  
Всього фiнансовi зобов’язання 214 774 162 175  
Компанiя керує своєю лiквiднiстю шляхом перiодичного монiторингу. 



33. Потенцiйнi та умовнi зобов’язання 
Полiтична та економiчна криза 
У 2014 роцi Україна зiткнулася з економiчною кризою i полiтичною нестабiльнiстю. Автономна 
республiка Крим була фактично анексована Росiйською Федерацiєю. Україна також зазнала втрат 
внаслiдок сепаратистського руху i колапсу правоохоронних органiв в Луганськiй i Донецькiй 
областях. 
Має мiсце знецiнення української гривнiвiдносно бiльшостi iноземних валют. Нацiональний Банк 
України впровадив низку заходiв, нацiлених на обмеження вiдтоку клiєнтських депозитiв з банкiв, 
полiпшення лiквiдностi банкiв i пiдтримку обмiнного курсу української гривни. 
Для пiдтримки економiчної стабiльностi iснує необхiднiсть в зовнiшньому фiнансуваннi. 
Полiтична ситуацiя у свою чергу бiльшою мiрою залежить вiд успiшностi зусиль українського 
уряду. В цей же час подальший економiчний i полiтичний розвиток зараз складно прогнозувати, i 
негативний вплив на українську економiку може тривати. 
У Компанiї немає матерiальних активiв в Криму, Донецькiй та Луганськiй областях, стосовно 
дебiторської заборгованостi контрагентiв, з реєстрацiєю в Донецькiй та Луганськiй областях, на 
дату звiтностi визнано резерв вiдповiдно до облiкової полiтики та оцiнок менеджменту. 
Подальшi подiї в значнiй мiрi залежать вiд полiтичного та економiчного курсу новообраного 
Президента, дiй українського парламенту та Уряду, їх наступних шагiв зi стабiлiзацiї ситуацiї в 
Українi. 
Остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте 
вони можуть мати подальший негативний вплив на бiзнес Компанiї. 
 
 
33. Потенцiйнi та умовнi зобов’язання (продовження) 
Потенцiйнi та умовнi зобов’язання  
Компанiя здiйснює добровiльнi додатковi вiдрахування до недержавного пенсiйного фонду. 
Вiдповiдно до умов договору, всiм спiвробiтникам Компанiї, якi працювали на пiдприємствi 
бiльше, нiж три роки, щомiсячно нараховується додаткова пенсiя, яка перераховується до 
недержавного пенсiйного фонду. Пiсля звiльнення спiвробiтника нарахування припиняються, а всi 
подальшi взаєморозрахунки стосовно виплати ведуться безпосередньо мiж працiвником та 
недержавним пенсiйним фондом. Станом на 31 грудня 2014 року сума заборгованостi перед 
фондом становить ГРН’000 467. (2013: ГРН’000 4262). Згiдно з договором у випадку несплати 
зобов’язання у Компанiї не виникає додаткових зобов’язань (штрафiв, пенi).  
Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя не мала суттєвих контрактних зобов'язань щодо 
придбання основних засобiв (2013: ГРН’000 3,793). 
У Компанiї немає потенцiйних та умовних зобов’язань, крiм тих, що вказанi вище.  
Припущення про безперервнiсть дiяльностi  
Виходячи з оцiнок управлiнського персоналу, не iснує будь-яких подiй та обставин, а також 
вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi 
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
Компанiя не планує будь-якого суттєвого продажу чи придбання активiв. Вона також не має 
намiру випустити акцiї чи облiгацiї. Не планується жодного злиття чи придбання будь-якого типу. 
34. Полiтики управлiння ризиками 
Кредитний ризик  
Кредитний ризик Компанiї обмежується її фiнансовими активами та не є суттєвим. Компанiя 
постiйно здiйснює монiторинг вчасностi погашення покупцями та iншими контрагентами своїх 
зобов’язань та зважує на дану iнформацiю при управлiннi кредитними ризиками та при аналiзi 
дотримання платiжної дисциплiни. Її фiнансовi активи не забезпеченi анi заставою, анi iншими 
кредитними гарантiями. Середнi строки оплати основними дистриб’юторами Компанiї за 
поставлену їм продукцiю не перевищують 80 днiв. При цьому дострокове виконання умов 
договорiв заохочується додатковими знижками. Максимальний кредитний ризик Компанiї 
обмежений чистою вартiстю фiнансових активiв, що представленi у Консолiдованому звiтi про 
фiнансовий стан, а саме: 



Активи 31.12.2014 31.12.2013 
Торговельна дебiторська заборгованiсть 152 408 151 943  
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 040 1 158  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11 661 3 238  
Всього 165 109 156 339  
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року торгова дебiторська заборгованiсть 
застроками прострочки погашення представлена наступним чином: 
31.12.2014 31.12.2013 
Розмiр дебiторської заборгованостi Резерв Розмiр дебiторської заборгованостi Резерв 
не прострочена 148 965 - 121 650 -  
прострочена до 90 днiв 3 437 - 30 293 -  
прострочена вiд 90 до 150 днiв 714 (714) - -  
прострочена вiд 150 до 365 днiв 528 (522) 1 225 (1 225) 
понад 1 рiк 494 (494) 380 (380) 
Всього 154 138 (1 730) 153 548 (1 605) 
34. Полiтики управлiння ризиками (продовження) 
Компанiя не має суттєвих кредитних ризикiв щодо грошових коштiв, оскiльки вона 
обслуговується у банках з позитивної дiловою репутацiєю.  
Валютний ризик  
Компанiя здiйснює суттєвi операцiї iз iноземними контрагентами, як покупцями готової продукцiї, 
так i постачальниками обладнання i сировини. Таким чином, Компанiя є чутливою до впливу 
валютного ризику, особливо в умовах нестабiльностi курсу нацiональної валюти, що значно 
збiльшує її потенцiйнi втрати вiд курсових рiзниць. Однак керiвництво Компанiї здiйснює 
оперативне спостереження за динамiкою валютних котирувань та вживає заходи щодо мiнiмiзацiї 
втрат вiд коливань цiни на iноземнi валюти. 
Балансову вартiсть матерiальних монетарних активiв та зобов’язань Компанiї, виражених в 
iноземнiй валютi, станом на 31 грудня 2014 року, наведено нижче: 
2014 2014 2014 2014 2014 2014 
Активи USD EUR UZS RUB KZT BYR 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 16 544 1 977 228 377 - -  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 855 3 2 186 - 1 8  
Всього фiнансових активiв 19 399 1 980 2 414 377 1 8  
 
Зобов'язання  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (103 967) (78 652) (19) - - -  
Всього фiнансових зобов'язань (103 967) (78 652) (19) - - -  
Всього чистий результат (84 568) (76 672) 2 395 377 1 8  
Балансову вартiсть матерiальних монетарних активiв та зобов’язань Компанiї, виражених в 
iноземнiй валютi, станом на 31 грудня 2013 року, наведено нижче: 
2013 2013 2013 2013 2013 2013 
Активи USD EUR UZS RUB KZT MDL 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 11 972 812 577 - 50 302  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 993 98 1 770 - 289 -  
Всього фiнансових активiв 12 965 910 2 347 - 339 302  
 
Зобов'язання  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (50 545) (29 726) - - - -  
Всього фiнансових зобов'язань (50 545) (29 726) - - - -  
Всього чистий результат (37 580) (28 816) 2 347 - 339 302  
 
 
 
34. Полiтики управлiння ризиками (продовження) 



Аналiз чутливостi (валютний ризик) станом на 31 грудня 2014 року: 
Вплив на прибуток до оподаткування 
 
UAH / USD 30% (25 370) 
UAH / EUR 30% (23 002) 
UAH / UZS 30% 719  
UAH / RUB 30% 113  
 
UAH / USD -5% 4 228  
UAH / EUR -5% 3 834  
UAH / UZS -5% (120) 
UAH / RUB -5% (19) 
 
 
Аналiз чутливостi (валютний ризик) станом на 31 грудня 2013 року: 
Вплив на прибуток до оподаткування 
 
UAH / USD 30% (11 274) 
UAH / EUR 30% (8 645) 
UAH / UZS 30% 704  
UAH / KZT 30% 102  
UAH / MDL 30% 91  
 
UAH / USD -5% 1 879  
UAH / EUR -5% 1 441  
UAH / UZS -5% (117) 
UAH / KZT -5% (17) 
UAH / MDL -5% (15) 
Ризик лiквiдностi  
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя не буде спроможною погасити всi зобов’язання, 
коли настане строк сплати. Компанiя здiйснює ретельний монiторинг запланованих погашень 
довгострокових зобов’язань та прогнозiв щодо грошових надходжень та виплат в процесi 
звичайної операцiйної дiяльностi. Данi, якi використовуються для аналiзу вiдповiдних грошових 
потокiв, вiдповiдають даним контрактiв.  
Лiквiднiсть аналiзується в розрiзi багатьох часових промiжкiв: щоденно, щотижня, 30-ти денне 
прогнозування, виходячи з попереднього дня. Довгостроковi потреби лiквiдностi для 180 та 360 
днiв розглядаються на щомiсячнiй основi. Чистi потреби в грошових коштах порiвнюються з 
iснуючими борговими зобов’язаннями з метою визначення прогалин та нестач.  
Компанiя активно використовує кредити овердрафт та поновлювальнi кредитнi лiнiї з метою 
зменшення фiнансових витрат та управлiння ризиками лiквiдностi. 
Фiнансування довгострокової потреби лiквiдностi додатково забезпечене вiдповiдною сумою 
боргових iнструментiв, а саме випуском облiгацiй.  
 
34. Полiтики управлiння ризиками (продовження) 
У таблицi нижче вказанi термiни погашення заборгованостi за фiнансовими зобов'язаннями 
Компанiї станом на 31 грудня 2014року на пiдставi умов, викладених у договорах: 
Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання у розрiзi строкiв погашення 
менше 1 року вiд 1 до 5 рокiв бiльше 5 рокiв Всього 
Банкiвськi кредити 9 377 - - 9 377 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 175 009 30 388 - 205 397  
Всього фiнансових зобов'язаннь станом на 31 грудня 2014 184 386 30 388 - 214 774  
У таблицi нижче вказанi термiни погашення заборгованостi за фiнансовими зобов'язаннями 
Компанiї станом на 31 грудня 2013 року на пiдставi умов, викладених у договорах: 



Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання у розрiзi строкiв погашення 
менше 1 року вiд 1 до 5 рокiв бiльше 5 рокiв Всього 
Банкiвськi кредити 17 466 - - 17 466 
Зобов'язання за облiгацiями 18 614 - - 18 614 
Зобов'язання з фiнансового лiзингу 179 - - 179  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 99 977 25 939 - 125 916 
Всього фiнансових зобов'язаннь станом на 31 грудня 2013 136 236 25 939 - 162 175 
Вiдсотковий ризик  
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що змiни плаваючих ставок вiдсотку негативно впливатимуть 
на фiнансовi результати Компанiї. Компанiя не використовує похiдних iнструментiв для 
управлiння доступнiстю вiдсотковому ризиковi, одночасно всi фiнансовi активи та зобов’язання 
Компанiї мають фiксованi ставки, тому цей ризик вiдсутнiй. 
Ризик змiни цiни  
Ризик змiни цiни обумовлений високим рiвнем конкуренцiї серед пiдприємств галузi. Багато 
iноземних компанiй нарощують або планують збiльшити свої виробничi потужностi в Українi. 
Намiтилася консолiдацiя галузi на базi декiлькох найпотужнiших пiдприємств. Всi цi чинники 
призводять до залежностi цiнової та маркетингової полiтики Компанiї вiд аналогiчної полiтики 
конкурентiв. Ризики коливання цiн на ринку планується частково знизити за рахунок розробки 
нових конкурентоспроможних лiкарських препаратiв. 
Ризик концентрацiї  
У 2014 роцi розрахунки з 4 найбiльшими покупцями (в 2013 роцi – 5-ма) забезпечили компанiї 
80% реалiзацiї готової продукцiї (в 2013 роцi - 76%). Найбiльшiконтрагенти –ТзОВ «БаДМ», ТзОВ 
«ФРА-М», СП «Оптiма-Фарм ЛТД», ТзОВ «Вента. ЛТД» (в 2013 також ПрАТ «АЛЬБА 
Україна»).Дана ситуацiя типова для фармацевтичної галузi, оскiльки вищевказанi компанiї 
входять в 10 найбiльших дистриб'юторiв фармацевтичної продукцiї на ринку України. 
Сальдо торгiвельної дебiторської заборгованостi по цих контрагентах станом на 31 грудня 
2014року складає 124 460 тис. грн., або 82% вiд загальної торгiвельної дебiторської 
заборгованостi. (Станом на 31 грудня 2013 року сальдо дебiторської заборгованостi по цих 
контрагентах склало 134 897 тис. грн., що становило 88% вiд загальної торгiвельної дебiторської 
заборгованостi на кiнець 2013 року).  
 
34. Полiтики управлiння ризиками (продовження) 
У 2014 роцi розрахунки з 5 найбiльшими постачальниками забезпечили компанiї 41% суми 
закупiвель (в 2013 - 48%). Сальдо торгiвельної кредиторської заборгованостi по цих контрагентах 
на 31 грудня 2014 року складає 122 947тис. грн., що складає 79% вiд загальної торгiвельної 
кредиторської заборгованостi на кiнець 2014 року. (Станом на 31 грудня 2013 року сальдо 
кредиторської заборгованостi по 5 найбiльших контрагентах склало 53 283 тис. грн., що становило 
45% вiд загальної торгiвельної кредиторської заборгованостi на кiнець 2013 року). 
35. Судовi процеси 
Протягом 2014 року практично всi судовi процеси, стороною яких виступала Компанiя, були 
господарськими справами про стягнення простроченої заборгованостi з українських та iноземних 
контрагентiв. Цi позови задовольняються за рiшенням суду у повному обсязi. Протягом 2014 року 
до Компанiї не подавались новi позови вiд контрагентiв (у тому числi зустрiчнi) про стягнення 
заборгованостi за укладеними угодами.  
36. Полiтики управлiння капiталом 
Полiтики Компанiї стосовно управлiння капiталом включають:  
- гарантування здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  
- забезпечення повернення власникам прибуткiв вiд вкладеного капiталу.  
Консолiдованi фiнансовi звiти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, складенi на основi 
принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань 
у нормальному ходi бiзнесу.  
Компанiя монiторить спiввiдношення власного капiталу та позикових коштiв. Метою Компанiї в 
управлiннi капiталом є отримання максимальних прибуткiв вiд вкладеного капiталу на рiвнi 



вищому, нiж вiд iнших альтернативних напрямкiв використання грошових коштiв. 
37. Подiї пiсля дати балансу 
У перiод мiж звiтною датою та датою затвердження звiту вiдбулись наступнi подiї, якi не 
коригують аудиторський висновок та звiт: 
Компанiя погасила кредит ПАТ «Український професiйний банк» в сумi ГРН’000 9 377. 
Пiсля звiтної дати розпочато процедуру лiквiдацiї дочiрньої компанiї ТОВ Спiльне пiдприємство 
«Дружба» вiдповiдно до положень її статуту. Чистi активи ТОВ Спiльне пiдприємство «Дружба» 
станом на 31 грудня 2014 року та дату схвалення фiнансової звiтностi є несуттєвими, припинення 
дочiрньої компанiї нiяким чином не вплине на дiяльнiсть Компанiї. 
Пiсля звiтної дати вiдбулась змiна акцiонера, що володiв 29,95% акцiй Компанiї. Департамент 
комунальної власностi виконавчого органу Київської мiської ради Київської мiської державної 
адмiнiстрацiї здiйснив вiдчудження всього пакету акцiй в розмiрi 29,95%, що належав до 
комунальної власностi Територiальної громади мiста Києва на користь покупця ПрАТ 
«Фармацевтична фiрма «Дарниця», вiд iменi якої, виступила компанiя «Куб». Таким чином, 
станом на дату випуску звiтностi одним з акцiонерiв, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» є ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» з 
часткою голосуючих акцiй 29,95%. 
Станом на дату випуску звiтностi українська нацiональна валюта – гривня в порiвняннi з датою 
звiтностi знецiнилась по вiдношенню до долара США на 30%, до ЄВРО – на 21%. 
Подiй, якi коригують аудиторський висновок та звiт в перiод мiж звiтною датою та датою 
затвердження звiту не вiдбувалось. 
38. Авторизацiя фiнансових звiтiв 
Консолiдованi фiнансовi звiти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, схваленi 24 квiтня 2015 
року. 
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