Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Здаревська Ю.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
27.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiкофармацевтичний 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

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку" № 81(2834)

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://bcpp.com.ua/shareholders
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2018
(дата)
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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

X

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
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
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

2

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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Посада корпоративного секретаря у ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" вiдсутня.
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", у звiтному роцi, не здiйснювало випуск облiгацiй, непогашенi випуски
облiгацiй
вiдсутнi.
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", у звiтному роцi, не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
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.
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 звiтнiсть, 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.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" не приймалось рiшення про надання
згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" не приймалось рiшення про надання
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
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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)
895
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 "Райффайзен банк аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26008427683
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
АТ «Укрексiмбанк»
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26003010056112
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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

04.01.2012

Державна
служба
України з
лiкарських
засобiв

Необмежена

Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

Опис

Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами

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

Виробництво ветеринарних медикаментiв i
препаратiв,оптова,роздрiбна торгiвля ветеринарними
медикаментами i препаратами

АВ
598003

Термiн дiї лiцензiї з 27.12.2011р. - необмежений.
АЕ
295113

13.11.2014

Державна
служба
України з
лiкарських
засобiв

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї з 28.10.2014р. - необмежений.
АВ
299293

Державна
служба
05.08.2015
України з
контролю за
наркотиками

16.07.2020

Термiн дiї лiцензiї з 16.07.2015р. - 16.07.2020р.
Планується продовжити термiн дiї лiцензiї пiсля
закiнчення її дiї.

АВ
583999

Державна
ветеринарна
та
23.01.2012
Необмежена
фiтосанiтарна
служба
України

Мiнiстерство
охорони
АЕ571625 20.11.2014
Необмежена
здоров'я
України

Медична практика
Опис

Iмпорт лiкарських засобiв

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

АЕ192412 11.03.2013

Опис

Фiзико-хiмiчна та мiкробiологiчна лабораторiя

Опис

Державна
служба
України з
лiкарських
засобiв

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї з 01.03.2013р. - необмежений.

96

20.01.2012

Державна
служба
України з
лiкарських
засобiв

Необмежена

Свiдоцтво про атестацiю, термiн дiї з 20.01.2012р. необмежений.
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
24735858
4) місцезнаходження
01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ЧИГОРIНА, будинок 59
5) опис
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" 05.03.1997р. придбав простi iменнi акцiї ЗАТ УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997", на суму
895 тис.грн., що становить 0,895% статутного капiталу ПрАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997".
1) найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Лубнифарм"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
00480951
4) місцезнаходження
37500, Полтавська, Лубенський, м. Лубни, Барвiнкова, 16
5) опис
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" 23.06.1997р. придбав простi iменнi акцii ВАТ "Лубнифарм", на суму 3,6
тис.грн., що становить 0,03% статутного капiталу ПАТ"Лубнифарм".
1) найменування
Enterprise with foreign investment Limited liability company «KORVITA-FARM»
2) організаційно-правова форма
170
3) код за ЄДРПОУ
207160488
4) місцезнаходження
Республiка Узбекистан, м.Ташкент, Мирзо-Улугбекський район, вул.Бозбозор, 7 проїзд, б.21.
5) опис
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" 08.11.2012 року здiйснив прямi фiнансовi iнвестицiї в сумi 121 500 USD., що
становить 90 % статутного капiталу «KORVITA-FARM».
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

05.12.2017

uaAА

ТОВ "Кредит Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

05.04.2018

uaAA+
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

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

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

718 фiзичних осiб

16.790648

Усього

16.790648
V. Інформація про посадових осіб емітента
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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища - провiзор
6) стаж роботи (років)**
54
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)
28.11.2017 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;
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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 цивiльноправовi 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 згiдно трудового договору (контракту).
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-2 вiд 28.11.2017р.)
Безпалько Людмилу Василiвну, паспорт СН 128784 вiд 27.09.1996р., виданий Старокиївським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi, обрано на посаду – Генерального директора, строком на 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 -54 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду Генерального директора ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».
Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-1 вiд 13.02.2018р.)
припинено повноваження Генерального директора Безпалько Людмили Василiвни.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища - економiст
6) стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Агрокомплект", попередня посада - майстер виробничої дiльницi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено роздiлом 6 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа одноголосно
шляхом вiдкритого голосування строком до трьох рокiв, але не бiльше строку повноважень членiв
Наглядової ради.
Таке голосування повинно бути проведено на першому засiданнi Наглядової Ради пiсля обрання
(переобрання) її складу Загальними Зборами Товариства, у строк, передбачений п. 8.3. цього Положення.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради Товариства.
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6.2. Голова Наглядової Ради Товариства:
- органiзовує її роботу, створюючи умови для вiльного вираження думок членами Наглядової Ради та
вiдкритого обговорення питань порядку денного;
- скликає засiдання Наглядової ради, у тому числi готує порядок денний засiдання, головує на засiданнях,
а в необхiдних випадках також органiзовує заочне голосування членiв Наглядової ради;
- органiзовує на засiданнях Наглядової Ради ведення протоколiв та пiдписує їх, а також iншi документи
затвердженi (прийнятi) Наглядовою Радою;
- забезпечує опрацювання та прийняття найбiльш оптимальних рiшень з питань порядку денного
засiдання Наглядової Ради Товариства;
- забезпечує своєчасне надання членам Наглядової Ради iнформацiї, необхiдної для роботи на
засiданнях;
- координує взаємодiю Наглядової Ради з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- приймає пропозицiї акцiонерiв у передбачених Статутом Товариства випадках;
- вiдкриває Загальнi Збори акцiонерiв та головує на них, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства;
- готує звiт з оцiнкою дiяльностi Наглядової Ради Товариства за рiк для розгляду його на чергових
щорiчних загальних зборах Товариства;
- пропонує кандидатуру Корпоративного секретаря Товариства для обрання на засiданнi Наглядової
Ради;
- органiзовує роботу iз створення комiтетiв Наглядової Ради, висуває членiв Наглядової Ради до складу
комiтетiв, а також координує їх дiяльнiсть, зв’язки комiтетiв мiж собою;
- представляє Наглядову Раду у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства, органами державної
влади, iншими особами;
- пiдписує трудовий контракт з Генеральним директором Товариства
- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї поточної дiяльностi Наглядової Ради, а також
повноваження, передбаченi Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами
Товариства, а також законодавством України.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради Товариства своїх повноважень їх здiйснює
один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, прийнятим бiльшiстю вiд членiв присутнiх на засiданнi
Наглядової ради.
6.3. Голова Наглядової Ради Товариства має право:
- отримувати вiд органiв та iнших посадових осiб Товариства всi документи, необхiднi для здiйснення
повноважень Наглядової Ради Товариства;
- викликати у робочий час будь-кого iз працiвникiв Товариства та отримувати пояснення вiд працiвникiв
Товариства з питань дiяльностi Товариства;
- невiдкладного прийому у Генерального директора Товариства та всiх його заступникiв;
- безперешкодного пересування по всiй територiй Товариства;
Винагорода, за виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради не передбачена.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) 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, строком на 1 рiк. Згiдно рiшення Наглядової
Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) Безпалько Миколу Андрiйовича, обрано на посаду - Голови
Наглядової Ради, строком на 1 рiк. 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 - 53 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
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5) освіта**
Вища - лiкар
6) стаж роботи (років)**
35
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)
27.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi
України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в
найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням
обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати
припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою
причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв
Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо
конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв
вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом
Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або
можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в
рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих
правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз
виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод
виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи
у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що
пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку
денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною
пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення
завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх
акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час
прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв
або Товариства.
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Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою
завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути
взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена. На будь-яких iнших
пiдприємствах посад не обiймає.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) 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, строком на 1 рiк. 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.
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi - немає.
Загальний стаж роботи - 35 роки.
Останнi п'ять рокiв обiймає посаду комерцiйного директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища - економiст
6) стаж роботи (років)**
45
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 роздiлом 5 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi
України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в
найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням
обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати
припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою
причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв
Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо
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конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв
вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом
Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або
можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в
рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих
правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз
виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод
виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи
у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що
пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку
денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною
пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення
завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх
акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час
прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв
або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою
завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути
взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
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, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена. На будь-яких iнших
пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 45 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансового директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища-юрист
6) стаж роботи (років)**
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25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Юридична фiрма "Голобородько i партнери", посада - заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi
України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в
найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням
обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати
припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою
причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв
Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо
конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв
вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом
Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або
можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в
рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих
правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз
виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод
виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи
у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що
пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку
денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною
пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення
завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх
акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час
прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв
або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою
завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути
взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Голобородька Олега
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Борисовича, паспорт СН 486485 вiд 22.05.1997р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi,
обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк.
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) 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, строком на 1 рiк). 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 директора ТОВ "Юридична фiрма "Голобородько i партнери".
Загальний стаж роботи - 25 роки. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника генерального директора
з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища - бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
16
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.
На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
Винагорода згiдно трудового договору (контракту).
Згiдно наказу генерального директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" № 31-О вiд 09.02.2018р., Чаплi Лесi
Миколаївнi з 21.02.2018 року надано вiдпустку для догляду за дитиною.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Олександр Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
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1983
5) освіта**
Вища-юрист
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", начальник юридичного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi
України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в
найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням
обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати
припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою
причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв
Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо
конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв
вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом
Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або
можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в
рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих
правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз
виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод
виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи
у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що
пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку
денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною
пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення
завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх
акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час
прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв
або Товариства.
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Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою
завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути
взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Згiдно повiдомлення акцiонера ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", про змiну члена наглядової ради,
04.09.2017 року Саєнко Олександра Дмитровича призначено на посаду - Члена Наглядової Ради. Саєнко
Олександр Дмитрович** (1983р.н., не є власником акцiй Товариства, освiта вища – Нацiональний
унiверситет державної податкової служби України, 2006р., правознавство, магiстр з права, загальний
стаж роботи 11 рокiв 8 мiсяцiв, з вересня 2015р. - начальник юридичного вiддiлу, ПрАТ "Фармацевтична
фiрма "Дарниця", непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись певною
дiяльнiстю вiдсутнi).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никифорчин Iгорь Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища-лiкар
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Фармацевтична фiрма"Дарниця", попередня посада - директор з розвитку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову
Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi
України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в
найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням
обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати
припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою
причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв
Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо
конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв
вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом
Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
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- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або
можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в
рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих
правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз
виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод
виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи
у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що
пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку
денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною
пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення
завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх
акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час
прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв
або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою
завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути
взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Никифорчина Iгоря
Васильовича, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк.
Никифорчин Iгор Васильович** (1963р.н., не є власником акцiй Товариства, освiта вища – Тернопiльський
державний медичний iнститут, 1989р., лiкувальна справа, лiкар, загальний стаж роботи 30 рокiв, з
вересня 2015р. - директор з розвитку ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", непогашена/незнята
судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Здаревська Юлiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища - економiст
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», попередня посада - головний економiст - начальник ПЕВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.02.2018 3 роки
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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 цивiльноправовi 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 згiдно трудового договору (контракту). Загальний стаж роботи - 45 рокiв.
Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-1 вiд 13.02.2018р.)
Здаревську Юлiю Михайлiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду
Генерального директора, термiном на 3 роки. Останнi п’ять рокiв займала посаду головного економiста начальника ПЕВ ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної
судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi немає. Пiдставою данного рiшення є рiшення акцiонерiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жаданюк Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища - бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", заступник головного бухгалтера.
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2018 9) Опис
Згiдно наказу генерального директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" № 39-О вiд 20.02.2018р., Жаданюк
Свiтлану Володимирiвну переведено на посаду головного бухгалтера з 21.02.2018 року на час вiдпустки
для догляду за дитиною до фактичного виходу на роботу головного бухгалтера Чаплi Л.М. з оплатою
згiдно штатного розпису.
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера передбаченi посадовою iнструкцiєю.
На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 24 рокiв.
Протягом останнiх чотирьох рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ НВЦ
"Борщагiвський ХФЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

19

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Кількість за видами акцій

1

2

3

Генеральний
директор

Від загальної
Кількість
кількості акцій прості
акцій (шт.)
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

4

5

6

7

8

9

Безпалько Людмила
Василiвна

3

0.028982

3

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Артеменко Тетяна
Федорiвна

4

0.038643

4

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Безпалько Микола
Андрiйович

3

0.028982

3

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Сова Євген
Олександрович

1

0.00966

1

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Голобородько Олег
Борисович

4

0.038643

4

0

0

0

Головний
бухгалтер

Чапля Леся Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Никифорчин Iгор
Васильович

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Саєнко Олександр
Дмитрович

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Здаревська Юлiя
Михайлiвна

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Жаданюк Свiтлана
Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

15

0.14491

15

0.14491

0

0

Усього
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація
про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Приватне акцiонерне
товариство "Фармацевтична
фiрма "Дарниця"

00481212

02093 Україна м. Київ Дарницький
м.Київ вул. Бориспiльська, буд.13

3185

ЛЕНIК ГРУП С.А.

1479460

3099 Вiргiнськi о-ви (Брит.) Тортола
Роуд Вентерпул Плаза, Вiкхемс
Кей, буд.1

БЕЛДОР ГРУП С.А.

1465208

АЛЕТБЕР Лiмiтед

НЕ344650

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

30.769973

3185

0

2103

20.316877

2103

0

3099 Вiргiнськi о-ви (Брит.) Тортола
Роуд Вентерпул Плаза, Вiкхемс
Кей, буд.1

2201

21.263646

2201

0

0000 Кiпр Кiпр Лiмассол Грiва
Дiгенi, буд.115

876

8.462950

876

0

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

8365

80.813446

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

8365

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2017
96.36
Згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства на
засiданнi Наглядової Ради 10 березня 2017 року (протокол №57) було прийнято рiшення
про проведення 27 квiтня 2017 року чергових рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ
«Борщагiвський ХФЗ» та затверджено проект порядку денного Зборiв Акцiонерiв.
Оголошення про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв iз зазначенням порядку денного
та iншої визначеної законом iнформацiї було надруковане як передбачено чинним
законодавством у офiцiйному друкованому виданнi - Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»
№57(2562) вiд 24.03.2017 року. Про проведення Загальних зборiв всiх акцiонерiв
товариства також було персонально повiдомлено з врученням проекту порядку денного (пiд
розпис та рекомендованими листами).
Всi акцiонери мали право надати свої пропозицiї щодо порядку денного не менш як за 20
днiв до дати проведення зборiв - тобто до 07.04.2017 року. 06.04.2017 р. вiд ПрАТ
«Фармацевтична фiрма «Дарниця» надiйшла пропозицiя щодо доповнення Порядку
денного Загальних Зборiв Акцiонерiв двома питаннями з проектами рiшень по цих питаннях:
- розробка та затвердження ефективного стратегiчного плану дiй для забезпечення
зростання економiчних показникiв Товариства; - створення сприятливих умов для
залучення Товариством iнвестицiй. Пропозицiї акцiонера надiйшли у визначений
законодавством строк. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв у визначений строк не надходило.
10 квiтня 2017 року Наглядова Рада вiдповiдно до своїх повноважень, визначених
пiдпунктом 12.12.2 Статуту Товариства розглянула та затвердила Порядок денний
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» (з урахуванням пропозицiй
ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця"), схвалила проекти рiшень з питань порядку
денного, а також затвердила форму i текст бюлетенiв для голосування, призначила
Реєстрацiйну комiсiю у складi: Довбня Н.О., Беспалова I.М., Бiлоус К.I., Букет С.А.,
Галензовська М.В., Гурська Г.I., Дедела Д.Ю., Кливак В.I., Ковчан Т.М., Ляхорська В.,
Чорнолуцька О.I. А також для пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного
сьогоднiшнiх Зборiв Наглядова Рада призначила Тимчасову лiчильну комiсiю у наступному
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.
Про доповнення порядку денного додатковими питаннями 11, 12 акцiонерiв було
повiдомлено у спосiб, визначений законодавством та статутом. Оголошення про
доповнення порядку денного було надруковане в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» №72
(2577) вiд 14.04.2017 року.
Згiдно запиту Товариства ПАТ «Нацiональний Депозитарiй України» надав зведений
облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 21 квiтня 2017 року, згiдно
якого i проводилась реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних
зборах.
Голова Реєстрацiйної комiсiї Довбня Наталiя Олександрiвна оголосила пiдсумки реєстрацiї
акцiонерiв - повiдомила, що загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних Зборах становить 206 осiб. З них, згiдно «Перелiку
Акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ НВЦ
«Борщагiвський ХФЗ» 27.04.2017 року» для участi у Загальних Зборах зареєструвалися та
отримали пакет бюлетенiв для голосування 142 акцiонери (представника акцiонерiв), якi
загалом володiють 9969 акцiями (голосами), що становить 96,36%% голосiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй - 10345.
Таким чином, на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв, кворум Загальних Зборiв, що має
становити бiльш як 50% голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй –
наявний. Загальнi Збори є правомочними.
Жодних скарг чи зауважень з приводу процедури реєстрацiї вiд акцiонерiв (представникiв
акцiонерiв) до Реєстрацiйної комiсiї не надходило. Протягом реєстрацiї акцiонерiв
реєстрацiйною комiсiєю прийнято одне рiшення про вiдмову в реєстрацiї, через вiдсутнiсть у
представника акцiонера належним чином оформленого документа, що пiдтверджує
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повноваження представника на участь у загальних зборах.
Порядок денний Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства:
1. Про питання порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї
та секретаря Зборiв, затвердження регламенту).
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПАТ НВЦ «Борщагiвський
ХФЗ» за 2016 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2016 рiк та виплату дивiдендiв.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi
Товариством протягом року.
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 припинення повноважень членiв Наглядової ради.
10. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Розробка та затвердження ефективного стратегiчного плану дiй для забезпечення
зростання економiчних показникiв Товариства.
12. Створення сприятливих умов для залучення Товариством iнвестицiй.
З усiх питань Порядку денного голосування проводится за допомогою бюлетенiв для
голосування, якi були виданi акцiонерам пiд час реєстрацiї. Голова Зборiв в порядку
черговостi оголошує питання Порядку денного, проект рiшення з нього та вказує номер
вiдповiдного бюлетеня. Пiдрахунок голосiв проводиться за принципом одна акцiя – один
голос, окрiм пiдрахунку голосiв по питанню 10 про обрання членiв наглядової ради, по
якому проводитиметься кумулятивне голосування за принципом одна акцiя – п’ять голосiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню Порядку денного, а саме щодо обрання лiчильної
комiсiї та секретаря Загальних Зборiв, затвердження регламенту, буде здiйснювати
Тимчасова лiчильна комiсiя, призначена Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд
10.04.2017 р. (Протокол № 58). Заперечень щодо оголошеного порядку голосування та
пiдрахунку голосiв не було.
Розгляд Порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв:
1. Про питання порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї
та секретаря Зборiв, затвердження регламенту).
Доповiдач – Довбня Н.О. вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного №1
оголосила два проекти рiшень по першому питанню порядку денного зборiв:
Проект рiшення (запропонований Наглядовою Радою Товариства):
«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 О.Б.;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
- звiтнi доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв.
- доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв.
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 5 хв.
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин.»
Проект рiшення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця»):
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 О.Б.;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
- звiтнi доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв.
- доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв.
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 5 хв.
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин.
- по питаннях порядку денного (проектах рiшень), якi запропонованi акцiонерами, визначити
доповiдачами цих акцiонерiв або їх представникiв».
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За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ за проектом, запропонованим
Наглядовою Радою:
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 О.Б.;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
- звiтнi доповiдi з питань порядку денного - до 25 хв.
- доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповiдей - до 5 хв.
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 5 хв.
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 3-х годин
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
Доповiдач – Генеральний директор Безпалько Л.В, доповiла акцiонерам про результати
дiяльностi Товариства за пiдсумками 2016 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 2016 рiк – затвердити.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк ЗАТВЕРДИТИ.
3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
Доповiдач – Голова Наглядової Ради Безпалько М.А. повiдомив про результати дiяльностi
Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. Представник акцiонера (ПрАТ «Фармацевтична
фiрма «Дарниця») Бутко О.В. задав запитання щодо результатiв розгляду звернення
адвоката, який представляє iнтереси акцiонерiв, про тиск на акцiонерiв з боку осiб, що
намагалися скуповувати акцiї.
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку
денного № 3, запропонував Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк – затвердити.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк ЗАТВЕРДИТИ.
4. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПАТ НВЦ «Борщагiвський
ХФЗ» за 2016 рiк/
Доповiдач – Фiнансовий директор Артеменко Т.Ф. зачитала основнi положення рiчного звiту,
повiдомила про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у звiтному 2016
роцi та зазначила, що за результатами щорiчного аудиту показники рiчного балансу
Товариства за 2016 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 2016 рiк – затвердити.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
4. «Рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» за 2016 рiк
ЗАТВЕРДИТИ».
5. Про розподiл прибутку за 2016 рiк та виплату дивiдендiв.
Доповiдач – Комерцiйний директор Сова Є.О. повiдомив акцiонерiв про розподiл прибутку
за 2016 рiк та щодо виплати акцiонерам дивiдендiв за результатами роботи Товариства у
2016 роцi. Доповiдач оголосив проект рiшення: Затвердити наступний розподiл чистого
прибутку товариства за 2016 рiк у розмiрi 118702000,00 грн.:
- 100070200,00 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцiю виробництва;
- 18631800,00 грн. - на виплату дивiдендiв.
За пiдсумками 2016 року затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю – 1800 (одна тисяча
вiсiмсот) гривень, 00 коп.
Виплатити дивiденди за 2016 рiк безпосередньо акцiонерам на їх банкiвськi рахунки та/або
шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв у строк до 27.10.2017 року. Встановити
дату складення Перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 19.05.2017 року.
Дозволити виплату дивiдендiв частинами, в залежностi вiд наявних грошових коштiв на
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рахунках Товариства».
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., поставив питання на голосування вiдповiдно до
проекту рiшення з питання Порядку денного № 5.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
5.1. Затвердити наступний розподiл чистого прибутку товариства за 2016 рiк у розмiрi
118702000,00 грн.:
- 100070200,00 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцiю виробництва;
- 18631800,00 грн. - на виплату дивiдендiв.
5.2. За пiдсумками 2016 року затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю – 1800 (одна тисяча
вiсiмсот) гривень, 00 коп.
5.3. Виплатити дивiденди за 2016 рiк безпосередньо акцiонерам на їх банкiвськi рахунки
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв у строк до 27.10.2017 року.
Встановити дату складення Перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв –
19.05.2017 року. Дозволити виплату дивiдендiв частинами, в залежностi вiд наявних
грошових коштiв на рахунках Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi товариством протягом
року.
Доповiдач – Голобородько О.Б. повiдомив, що вiдповiдно до ч. 2. ст. 70 Закону України
«Про акцiонернi товариства» якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається
загальними зборами за поданням наглядової ради. Вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України
«Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо
визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi. Доповiдач повiдомив, що вартiсть активiв ПАТ НВЦ
«Борщагiвський ХФЗ» згiдно показникiв балансу товариства станом на 31.12.2016 року
склала 1 млрд. 413 млн. 715 тис грн. (р.1300 ф.№1). Вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України
«Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо
визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Голобородько О.Б. оголосив проекти рiшення з питання порядку денного №6 «Про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi товариством протягом
року»:
Проект рiшення запропонований Наглядовою Радою Товариства:
6.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства
або особi, що тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального директора Товариства на
вчинення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi Товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
Зборами Акцiонерiв, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики,
поворотної фiнансової допомоги, кредитнi договори) з граничною сукупною вартiстю
правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань
за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантiї) з граничною сукупною
вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги з граничною
сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги з граничною сукупною вартiстю
правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на придбання Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на вiдчуження Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень.»
Проект рiшення запропонований ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця»:
6.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства
або особi, що тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального директора Товариства на

25

вчинення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi Товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
Зборами Акцiонерiв, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики,
поворотної фiнансової допомоги, кредитнi договори) з граничною сукупною вартiстю
правочинiв 360 000 000,00 (триста шiстдесят мiльйонiв) гривень;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними
договорами (договори застави, поруки, гарантiї) з граничною сукупною вартiстю правочинiв
360 000 000,00 (триста шiстдесят мiльйонiв) гривень;
- правочини направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги з граничною
сукупною вартiстю правочинiв 360 000 000,00 (триста шiстдесят мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на придбання Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 360 000 000,00 (триста шiстдесят мiльйонiв)
гривень;
- правочини, направленi на вiдчуження Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 360 000 000,00 (триста шiстдесят мiльйонiв)
гривень.»
Також доповiдач звернув увагу акцiонерiв, що голосування по шостому питанню порядку
денного здiйснюватиметься додатково роздрукованими бюлетенями в яких виправлена
технiчна помилка у проектi рiшення.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ за проектом, запропонованим
Наглядовою Радою:
6.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства
або особi, що тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального директора Товариства на
вчинення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi Товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
Зборами Акцiонерiв, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики,
поворотної фiнансової допомоги, кредитнi договори) з граничною сукупною вартiстю
правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань
за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантiї) з граничною сукупною
вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги з граничною
сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги з граничною сукупною вартiстю
правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на придбання Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на вiдчуження Товариством оборотних та необоротних активiв з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
7. Про внесення змiн до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».
Доповiдач - Голобородько О.Б. повiдомив акцiонерiв про необхiднiсть внесення змiн до
Статуту Товариства у зв'язку зi змiнами до Закону України «Про акцiонернi товариства» та
зачитав акцiонерам проект змiн до Статуту Товариства, запропонований Наглядовою
Радою Товариства. Також повiдомив, що ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця»
надiслала нову редакцiю статуту Товариства, однак попросив акцiонерiв пiдтримати проект
змiн до Статуту, запропонований Наглядовою Радою.
Представник ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» Лисенко О.О. у своєму виступi
попросив акцiонерiв пiдтримати проект нової редакцiї статуту Товариства, що наданий
ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця».
Запитань вiд акцiонерiв не надходило.
Голова зборiв акцiонерiв Безпалько М.А. вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку
денного №7 поставив на голосування обидва проекти рiшень.
По проекту рiшення запропонованому ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця»:
Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про внесення
змiн до Статуту Товариства приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у Загальних Зборах.
Оскiльки за прийняття рiшення по кожному з проектiв проголосувало менше трьох чвертей
голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
Загальних Зборах, необхiдних для прийняття рiшення, за пiдсумками голосування з питання
порядку денного № 7 - РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
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8. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А. повiдомив, що оскiльки рiшення з попереднього
питання Порядку денного №7 «Про внесення змiн до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагiвський
ХФЗ» не було прийняте, а Положення про Наглядову Раду не може суперечити чинному
Статуту Товариства, питання Порядку денного №8 «Про внесення змiн до Положення про
Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» знiмається з голосування.
У зв’язку з тим, що питання Порядку денного №8 «Про внесення змiн до Положення про
Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» було зняте з голосування, пiдсумки
голосування по питанню порядку денного №8 не пiдводились.
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Доповiдач – Голобородько О.Б. зачитав проект рiшення з питання порядку денного №9:
«Припинити достроково повноваження членiв Наглядової Ради, обраних строком на 3 роки
рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 08.12.2014р.: Артеменко Тетяни
Федорiвни, Безпалька Миколи Андрiйовича, Голобородька Олега Борисовича, Сови Євгена
Олександровича»
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку
денного №9 поставив питання 9 на голосування.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
9.1. Припинити достроково повноваження членiв Наглядової Ради, обраних строком на 3
роки рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 08.12.2014р.: Артеменко Тетяни
Федорiвни, Безпалька Миколи Андрiйовича, Голобородька Олега Борисовича, Сови Євгена
Олександровича.
10. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства».
Перед початком кумулятивного голосування по питанню 10 порядку денного Голова
Лiчильної комiсiї Довбня Н.О. нагадала акцiонерам як здiйснюється кумулятивне
голосування, що кожен акцiонер має право вiддати свої голоси як за одного кандидата так i
розподiлити мiж декiлькома кандидатами. Звернула увагу, що кожен бюлетень має бути
пiдписано акцiонером.
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку
денного №10 поставив питання 10 на голосування.
За пiдсумками кумулятивного голосування (пiдпункт 10.1. бюлетеня) ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
10.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк до наступних рiчних зборiв
Товариства:
Артеменко Тетяну Федорiвну,
Сову Євгена Олександровича,
Безпалька Миколу Андрiйовича,
Голобородька Олега Борисовича,
Никифорчина Iгоря Васильовича
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах (пiдпункти 10.2.-10.3. бюлетеня), ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
10.2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової Ради.
10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами
Наглядової Ради Товариства.
11. Розробка та затвердження ефективного стратегiчного плану дiй для забезпечення
зростання економiчних показникiв Товариства.
Доповiдач – представник ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» Бутко О.В. (текст
доповiдi не надав) запропонував наступний проект рiшення по питанню 11:
- Зобов’язати виконавчий орган Товариства провести необхiднi дiї для розробки
ефективного стратегiчного плану дiй (розробка карти стратегiї та заходiв її реалiзацiї) для
забезпечення зростання економiчних показникiв Товариства.
- Зобов’язати виконавчий орган Товариства надати на затвердження Загальних зборiв
акцiонерiв до 30.04.2018р. розроблений ефективний стратегiчний план дiй для
забезпечення зростання економiчних показникiв Товариства.
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А., поставив питання на голосування вiдповiдно до
проекту рiшення з питання Порядку денного № 11.
У зв’язку з тим, що за прийняття рiшення проголосувало менше 50% голосiв акцiонерiв вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних Зборах,
необхiдних для прийняття рiшення, за пiдсумками голосування з питання порядку денного
№ 11 - РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
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12. Створення сприятливих умов для залучення Товариством iнвестицiй.
Доповiдач – Доповiдач – представник ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» Саєнко О.Д.
(текст доповiдi не надав) запропонував наступний проект рiшення по питанню 12:
- Визнати однiєю з складових для можливостi розвитку Товариства: створення сприятливого
iнвестицiйного клiмату для залучення Товариством iнвестицiй, необхiдних для розширення
та оновлення iснуючого продуктового портфелю Товариства, за рахунок власних розробок,
лiцензування та контрактного виробництва.
- Зобов’язати виконавчий орган Товариства розробити план дiй щодо створення
сприятливих умов для залучення Товариством iнвестицiй.
- Зобов’язати виконавчий орган Товариства надати на затвердження Загальних зборiв
акцiонерiв до 30.04.2018р. розроблений план дiй щодо створення сприятливих умов для
залучення Товариством iнвестицiй.
У зв’язку з тим, що за прийняття рiшення проголосувало менше 50% голосiв акцiонерiв вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних Зборах,
необхiдних для прийняття рiшення, за пiдсумками голосування з питання порядку денного
№ 12 - РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
28.11.2017
95.3

У зв’язку з отриманням вимоги про скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд
акцiонера, який володiє бiльш як 10% акцiй Товариства, згiдно вимог Закону України «Про
акцiонернi товариства» та Статуту Товариства на засiданнi Наглядової Ради 18 жовтня
2017 року (протокол №64) було прийнято рiшення про проведення 28 листопада 2017 року
позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» та затверджено
проект порядку денного Зборiв Акцiонерiв.
Оголошення про проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв iз зазначенням
порядку денного та iншої визначеної законом iнформацiї було опублiковане як передбачено
чинним законодавством у офiцiйному друкованому виданнi - Бюлетень «Вiдомостi
НКЦПФР» № 203(2708) вiд 26.10.2017 року та на веб-сайтi Товариства. Про проведення
позачергових Загальних Зборiв всiх акцiонерiв товариства також було персонально
повiдомлено з врученням проекту порядку денного (пiд розпис та рекомендованими
листами).
Всi акцiонери мали право надати свої пропозицiї щодо порядку денного не менш як за 20
днiв до дати проведення зборiв.
06 листопада 2017 р. вiд акцiонерiв, якi сукупно володiють 589 простих iменних акцiй ПАТ
НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» надiйшла пропозицiя доповнити порядок денний позачергових
Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Науково-виробничий
центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», якi скликано на 28.11.2017 року,
додатковими питаннями та проектами рiшень з питань порядку денного:
Питання 2. «Про обрання Генерального директора Товариства» доповнити альтернативним
проектом рiшення:
«Обрати Генеральним директором Товариства Здаревську Юлiю Михайлiвну строком на
три роки. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та
доручити Головi Наглядової Ради пiдписати контракт вiд iменi Товариства.» та доповнити
порядок денний позачергових зборiв акцiонерiв питанням:
«Про затвердження змiн та доповнень до Положення про Наглядову Раду».
Проект рiшення:
«Змiни та доповнення до Положення про Наглядову Раду - затвердити».
Пропозицiї акцiонерiв надiйшли у визначений законодавством строк. Iнших пропозицiй вiд
акцiонерiв у визначений строк не надходило.
Внесенi акцiонерами пропозицiї були оголошенi 10 листопада 2017 року на засiданнi
Наглядової Ради та пiдлягають включенню до порядку денного позачергових Загальних
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Зборiв Акцiонерiв.
Про доповнення порядку денного позачергових Загальних Зборiв додатковими питаннями
акцiонерiв було повiдомлено у спосiб, визначений законодавством та статутом.
Оголошення про доповнення порядку денного було надруковане у офiцiйному друкованому
виданнi - Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» № 219 (2724) вiд 17.11.2017 року та на веб-сайтi
Товариства.
Безпалько М.А. також повiдомив акцiонерам, що на засiданнях Наглядової Ради – 14, 16 та
20 листопада 2017 року розглядалося питання про затвердження форми i тексту бюлетенiв
для голосування, однак член Наглядової Ради – представник ПрАТ ФФ «Дарниця»
проголосував проти, чим заблокував прийняття рiшення. Тому з метою уможливлення
проведення пiдрахунку голосiв на позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв, що скликанi
на 28.11.2017 року, враховуючи положення частин першої та третьої ст.43 Закону України
«Про акцiонернi товариства» згiдно яких «голосування на загальних зборах акцiонерного
товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв
для голосування» та «форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються
наглядовою радою не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, ….., а в
разi скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених частиною шостою статтi 47 цього Закону, - акцiонерами, якi цього
вимагають» за аналогiєю закону члени Наглядової Ради, якi голосували за затвердження
форми i тексту бюлетенiв для голосування, склали особливу думку - вважати за можливе
використання ранiше затвердженої форми бюлетенiв та включення до тексту бюлетенiв для
голосування на позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв, що скликанi на 28.11.2017 року,
питань порядку денного та проектiв рiшень, що запропонованi акцiонерами, якi володiють
понад 5% акцiй Товариства та питань 3-5, якi включено до порядку денного Зборiв за
рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 18.10.2017 року.
Згiдно розпорядження Товариства ПАТ «Нацiональний Депозитарiй України» (НДУ) надав
Перелiк акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства
станом на 22.11.2017 року, згiдно якого i проводилась реєстрацiя акцiонерiв та їх
представникiв для участi у позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних Зборах становить 198 осiб. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 10345. З них,
згiдно «Перелiку Акцiонерiв, що зареєструвались для участi у позачергових Загальних
Зборах Акцiонерiв ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» 28.11.2017 року» для участi у Загальних
Зборах зареєструвалися та отримали пакет бюлетенiв для голосування 116 акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв), якi загалом володiють 9860 акцiй (голосiв), що становить 95,3%
голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй - 10345.
Таким чином, на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв, кворум Загальних Зборiв, що має
становити бiльш як 50% голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй –
наявний. Загальнi Збори є правомочними.
Жодних скарг чи зауважень з приводу процедури реєстрацiї вiд акцiонерiв (представникiв
акцiонерiв) до Реєстрацiйної комiсiї не надходило. Вiдмов в реєстрацiї не було.
Порядок денний Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства:
1. Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (обрання
лiчильної комiсiї та секретаря Зборiв, затвердження регламенту).
2. Про обрання Генерального директора Товариства.
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в
новiй редакцiї.
4. Про затвердження Положення про комерцiйну таємницю.
5. Про обрання секретаря Наглядової ради.
6. Про затвердження змiн та доповнень до Положення про Наглядову Раду.
Перед початком розгляду питань Порядку денного Довбня Н.О. пояснила акцiонерам, що
голосування та пiдрахунок голосiв на Загальних Зборах буде вiдбуватися наступним чином.
З усiх питань Порядку денного голосування буде проводитись за допомогою бюлетенiв для
голосування, якi були виданi акцiонерам пiд час реєстрацiї. При цьому Голова Зборiв в
порядку черговостi оголошує питання Порядку денного, проект рiшення з нього та вказує
номер вiдповiдного бюлетеня. Пiдрахунок голосiв проводиться за принципом одна акцiя –
один голос. Пiдрахунок голосiв по першому питанню Порядку денного, а саме щодо
обрання лiчильної комiсiї та секретаря Загальних Зборiв, затвердження регламенту, буде
здiйснювати тимчасова лiчильна комiсiя, призначена Рiшенням Наглядової Ради
Товариства вiд 18.10.2017 р. (Протокол № 64). Заперечень щодо оголошеного порядку
голосування та пiдрахунку голосiв не було.
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А. запропонував перейти до розгляду питань
Порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв:
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1. Про питання порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв (обрання лiчильної комiсiї
та секретаря Зборiв, затвердження регламенту).
Доповiдач – Голобородько О.Б. вiдповiдно до проекту рiшення з питання Порядку денного
№1 оголосив проект рiшення по першому питанню порядку денного зборiв. Проект 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 О.Б.;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
- доповiдь з питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповiдей - до 3 хв.
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 2 хв.
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 2-х годин.»
Голова Зборiв Акцiонерiв Безпалько М.А. поставив вказанi проекти рiшень на голосування.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, 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 О.Б.;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
- доповiдь з питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповiдей - до 3 хв.
- вiдповiдi на запитання до доповiдачiв - до 2 хв.
- тривалiсть Загальних Зборiв – до 2-х годин.
2. Про обрання Генерального директора Товариства.
Голова Зборiв Акцiонерiв Безпалько М.А. оголосив проекти рiшень по другому питанню
порядку денного i поставив їх на голосування.
Пiдсумки голосування (оголосила Голова Лiчильної комiсiї Довбня Н.О.):
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ за проектом, запропонованим акцiонером
Белдор Груп С.А.:
2. Обрати Генеральним директором Товариства Безпалько Людмилу Василiвну строком на
три роки.
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у
новiй редакцiї.»
Доповiдач - Голобородько О.Б. повiдомив акцiонерiв про необхiднiсть внесення змiн до
Статуту Товариства у зв'язку зi змiнами до Закону України «Про акцiонернi товариства» та
повiдомив, що всi акцiонери мали змогу ознайомитися з проектом Статуту. Також
повiдомив, що проект Статуту розроблено також i на виконання розпорядження
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яка за скаргою акцiонера
розглядала питання щодо невiдповiдностi окремих положень Статуту Товариства чинному
законодавства. Запитань вiд акцiонерiв не надходило.
Оскiльки за прийняття рiшення проголосувало менше трьох чвертей голосiв вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних Зборах, необхiдних
для прийняття рiшення, за пiдсумками голосування з питання порядку денного №3 РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
4. Про затвердження Положення про комерцiйну таємницю.
Доповiдач Голобородько О.Б. повiдомив акцiонерам про те, що наразi у Товариствi дiє
затверджене наказом Генерального директора Товариства Положення про комерцiйну
таємницю, яке, однак, оспорене акцiонером в судi та повiдомив, що Загальнi збори
акцiонерiв є вищим органом Товариства i правомочнi розглядати будь-якi питання.
Доповiдач оголосив проект рiшень по четвертому питанню порядку денного. Голова Зборiв
акцiонерiв поставив питання на голосування.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
4. Положення про комерцiйну таємницю ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» затвердити.
5. Про обрання секретаря Наглядової ради.
Голова Зборiв Акцiонерiв Безпалько М.А. повiдомив, що вiдповiдно до Статуту Товариства
та Положення про Наглядову раду Товариства 27.04.2017 року вiдбулося засiдання
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Наглядової ради Товариства на якому було розглянуто питання про обрання Голови та
секретаря Наглядової ради. Всi 5 обраних членiв Наглядової ради проголосували за
обрання Головою Наглядової ради Безпалька М.А., секретарем – Голобородька О.Б. Однак
потiм член Наглядової ради – представник ПрАТ ФФ «Дарниця» вiдмовився пiдписати
протокол Наглядової ради вiд 27.04.2017 року №61. В подальшому питання про обрання
Голови Наглядової ради та про обрання секретаря Наглядової ради декiлька разiв
виносилося на засiдання Наглядової ради i в частинi обрання секретаря не було
проголосовано одностайно, як це вимагає Статут Товариства. Голову Наглядової ради було
повторно обрано одностайним голосуванням на засiданнi Наглядової ради вiд 04.05.2017
року (протокол №62). Оскiльки представниками ПрАТ ФФ «Дарниця» у Наглядовiй радi було
заблоковано обрання секретаря Наглядової ради на засiданнях Наглядової ради, а
Загальнi Збори акцiонерiв є вищим органом Товариства, Безпалько М.А. попросив
акцiонерiв прийняти рiшення про обрання секретаря Наглядової ради та поставив на
голосування проект рiшення по 5-му питанню порядку денного.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
5. Обрати секретарем Наглядової Ради Голобородька Олега Борисовича.
6. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову Раду.
Голобородько О.Б. повiдомив, що проект змiн та доповнень до Положення про Наглядову
Раду не суперечить чинному Статуту Товариства та розроблений з метою уточнення
процедурних питань i повноважень членiв Наглядової ради.
Голова Загальних Зборiв Безпалько М.А. поставив на голосування проект рiшення по
шостому питанню порядку денного.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для
участi у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
6. Змiни та доповнення до Положення про Наглядову Раду затвердити.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду
за
за
простими привілейованими
акціями
акціями

У звітному періоді
за простими акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

18631800.00

0.000

Нарахувані дивіденди на
одну акцію, грн.

0

0

1800

0.000

Сума
виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

17006728.76

0.000

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

19.05.2017

Дата (дати) перерахування
дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну
дату

Опис

19.05.2017/22440грн
24.07.2017/8869013грн
25.07.2017/11781грн
27.07.2017/30294грн
28.07.2017/127908грн
01.08.2017/5049грн
11.08.2017/7912754.76грн
20.10.2017/10098грн
31.10.2017/8415грн
07.11.2017/4488грн
13.12.2017/4488грн
За рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв (протокол № 2017-1 вiд 27.04.17р.),
що вiдбулися у звiтному перiодi, за пiдсумками 2016 року, затверджено розмiр
дивiдендiв на 1 акцiю - 1800 (одна тисяча вiсiмсот) гривень, 00 коп. Виплати
акцiонерам дивiдендiв за 2016 рiк здiйснено частинами, в залежностi вiд
наявностi грошових коштiв до 13.12.2017р. Дата складення Перелiку осiб, що
мають право на отримання дивiдендiв - 19 травня 2017 року.
Через незалежнi вiд Товариства обставини, у звiтному роцi, також
здiйснювалась виплата дивiдендiв, нарахованих за результатами 2014- 2015
рокiв.
Iнформацiя щодо дивiдендiв за 2017 рiк, на дату складання звiту - вiдсутня,
так як Загальнi Збори Акцiонерiв за результатами звiтного перiоду
призначено на 26.04.2018р.
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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

04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал,
буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на 1340
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.07.2015

Міжміський код та телефон

044 279 65 40

Факс

044 279 13 22

Вид діяльності

фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв

Опис

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

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 вул. Фiзкультури, 28

Номер ліцензії або іншого документа на 2091
цей вид діяльності
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

044 284 18 65

Факс

044 284 18 66

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

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 м. Київ вул. Межiгорська,1

Номер ліцензії або іншого документа на 6
цей вид діяльності
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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

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

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

03507 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Ежена Потьє,
буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на АЕ 286639
цей вид діяльності
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

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

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

ТОВ «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, 2-Б

Номер ліцензії або іншого документа на 16050/14
цей вид діяльності
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

044 332 77 23

Факс

044 332 77 23

Вид діяльності

оцiнка майна у матерiальнiй формi

Опис

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
реєстрації
про
ідентифікаційний
зареєстрував
випуску реєстрацію
номер
випуск
випуску
1

03.02.2011

2

3

4

64/10/1/11

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

UA1001451004

Опис

Тип цінного
паперу

5

Форма
Номінальна Кількість
існування та
вартість
акцій
форма випуску акцій (грн)
(штук)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

1839.000

10351

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9

10

19035489.000 100.00000000000

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
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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 46
пiдроздiлiв, з яких 7 здiйснюють основну виробничу дiяльнiсть, 13 допомiжних пiдроздiлiв для забезпечення
функцiонування виробництва, 10 пiдроздiлiв забезпечують збутову дiяльностi, 4 пiдроздiлiв забезпечують
технiчний стан пiдприємства, 7 адмiнiстративних, 5 наукових пiдроздiлiв забезпечують розробку та
впровадження у виробництво нових вiтчизняних лiкарських засобiв.
Iнформацiя про представництва емiтента:
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Молдова, адреса: Республiка Молдова,MD2064. м. Кишинiв, вул. Белiнскi, 65/2.
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Казахстан, адреса: Республiка Казахстан, м.
Алмати, мкр-н Жетису,3, д. 25.
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Узбекистан, адреса: Республiка
Узбекистан,100077, м. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, вул. Боз Бозор,7-мий проїзд, буд. 21.
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Бiлорусь, адреса: Республiка Бiлорусь, 220073,
м. Мiнськ, вул. Скриганова, б.14, примiщення 23.
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" у Ханої, адреса: В'єтнам, Ханой, район Хайбачанг, квартал
Буй Тхi Суан, 14, будинок Ч'ey B'e Вионг, поверх 12.
Представництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" в республiцi Сербiя, адреса: Республiка Сербiя, 11030, м.
Белград, вул. Щербiнова, 2а.
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 (перебуває в стадiї припинення).
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 %.
Середня облiкова чисельнiсть працiвникiв (осiб): 895.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 24.
Пiдприємство повнiстю укомплектоване висококвалiфiкованим персоналом. Спецiалiсти для компанiї
готуються на пiдприємствi у вiдповiдностi до генеральної стандартної операцiйної процедури G.30.01
«Управлiння кадрами».
Структура витрат на оплату працi працiвникiв, визнаних у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд,
наведена в роздiлi 29 Примiток до Консалiдованої фiнансової звiтностi.
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» є членом неприбуткових органiзацiй:
- 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.
- 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.
- Європейської Бiзнес Асоцiацiї. Мiсцезнаходження:04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1A.
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Європейська Бiзнес Асоцiацiя створена з метою представництва iнтересiв європейських та вiтчизняних
iнвесторiв в Українi.
- 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 Консалiдованої фiнансової звiтностi.
Консолiдованi фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi, за винятком переоцiнки землi,
будiвель та споруд, а також фiнансових iнструментiв.
Основним видом дiяльностi ПАТ НВЦ «БХФЗ» та його дочiрнiх пiдприємств Пiдприємства за участю
iноземного капiталу у формi ТОВ «KORVITA-FARM» та ТОВ Спiльне пiдприємство «Дружба» є виробництво
та оптова торгiвля лiкарськими препаратами. На сьогоднiшнiй день ПАТ НВЦ «БХФЗ» має дослiдновпроваджувальну лабораторiю та широку географiю поставок.
Номенклатура продукцiї, що виробляється на пiдприємствi складає близько 130 найменувань.
У звiтному перiодi вiдсутнi продукти у товарному портфелi емiтента, що дають 10 % або бiльше доходу у
загальному обсязi реалiзацiї.
За 2017 рiк загальний обсяг виробництва готової продукцiї становить 49,6 млн. уп. на суму 1 212,3 млн. грн.,
що вiдповiдно бiльше на 14,6 % вiд попереднього року. Загальний обсяг реалiзацiї товарiв у 2017 роцi склав
62,0 млн. уп. на суму 1 234,9 млн. грн., що бiльше вiд аналогiчного показника минулого року на 14,5%, в
тому числi сума експорту становить 152,3 млн. грн., що складає 12,3% у загальному обсязi реалiзацiї.
У 2017 роцi ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" експортувало власну продукцiю у наступнi країни:. Австралiя,
Азербайджан, Бiлорусь, Боснiя i Герцеговина, В'єтнам, Вiрменiя, Грузiя, Естонiя, Iрак, Казахстан, Киргизстан,
Латвiя, Литва, Молдова, Португалiя, Сербiя, США, Таджикистан, Туркменiя, Узбекистан.
Основним ринком збуту для ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" залишається Україна, частка якої в загальному
обсязi реалiзацiї продукцiї складає 87,7%. Основними покупцями у звiтному перiодi були: ТОВ «БАДМ», ТОВ
СП «Оптима Фарм ЛТД», ТОВ «ВЕНТА ЛТД» , ТОВ «ТОМАШ», ТОВ «ФРАМ КО».
У звiтному перiодi ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" працювало з бiльш нiж 200 вiтчизняними та iноземними
клiєнтами. Умови роботи з клiєнтами регламентованi договорами про спiвробiтництво та наказом
генерального директора про комерцiйну дiяльнiсть. З переважною частиною клiєнтiв ПАТ НВЦ
"Борщагiвський ХФЗ" працює на умовах вiдстрочення платежу. Середнiй термiн вiдстрочення платежу дещо
зменшився та складає близько 50 днiв, в залежностi вiд конкретних умов спiвпрацi.
Збутова дiяльнiсть ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" 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.
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 розширення долi 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.
Просуванням продукцiї ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» займається вiддiл регiональної торгiвлi. Для роботи
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зi спецiалiстами (лiкарями, провiзорами) працює мережа медпредставникiв, завданням яких є iнформування
спецiалiстiв вiдповiдних регiонiв та фiрм - дистриб’юторiв про новi лiкарськi засоби, випущенi емiтентом,
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, ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" є залежним вiд сезонних коливань
продажiв, що характеризуються пiками рiзних захворювань у вiдповiднi пори року. Так, за статистикою
реалiзацiї на протязi звiтного року сезоннiсть емiтента в розрiзi обсягiв квартальних вiдвантажень
розподiлилась наступним чином: 1 квартал 24%, 2 квартал 22%, 3 квартал 23% та 4 квартал 31% вiд
загального обсягу реалiзацiї продукцiї.
Пiдприємство активно займається оновленням товарного портфелю та щороку виводить на ринок новi
лiкарськi засоби.
Так у 2017 роцi пiдприємством було впроваджено у виробнцтво та виведено на ринок 2 нових лiкарських
засоби.
Враховуючи 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 населенням нашої країни бiльш дешевих, проте
високоякiсних генеричних та оригiнальних лiкарських засобiв власного виробництва.
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 2018 рiк, визначено
вивiд на ринок близько 11 нових лiкарських засобiв.
Окрiм вищевказаних планiв на 2017 рiк ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" розроблено стратегiєю власного
розвитку у довгостроковiй перспективi. Так згiдно стратегiчного плану розвитку ПАТ НВЦ «Борщагiвський
ХФЗ» на 2018 – 2020 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 ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" у звiтному роцi мав
такi характеристики: за даними БД «Морiон» обсяг роздрiбного сегмента фармацевтичного ринку України за
2017р. склав 64 537 894,68 тис. грн., що на 21,7% бiльше, нiж 2016р. та 1 176 838 504 уп., що на 7,4% бiльше
нiж 2016 р. При цьому обсяг продажiв українських виробникiв за 2017р. в грошовому виразi зрiс на 21,6% i
склав 28 295 176,12 тис.грн., а в упаковках на 6,2% та становив 894 485 269 уп. Необхiдно зазначити, що у
2017р. в порiвняннi з 2016р. частка вiтчизняних виробникiв у грошовому виразi залишилась на тому ж рiвнi
(44,0%).
Серед основних конкурентiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" на вiтчизняному та закордонному ринках можна
вiдмiтити таких, як ПАТ «Фармак», корпорацiя «Артерiум»,ПрАТ «ФФ Дарниця», ПАТ «Київський вiтамiнний
завод», фармацевтична компанiя «Здоров’я», Sanofi (Україна), Teva (Iзраїль), Berlin-Chemie/Menarini Group
(Нiмеччина), Takeda (Японiя), та iн.
Серед основних вiтчизняних конкурентiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", за результатами роздрiбних
продаж в Українi у 2017 роцi, займає 8-му позицiю iз показником в 1 082 465,7 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 за рахунок iнфляцiйних процесiв
вiдбулося подорожчання основної та допомiжної сировини, пакувальних матерiалiв, комплектуючих
запчастин до обладнання, що в свою чергу ще 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 59,1%, решта 40,9% закуповується на вiтчизняному ринку.
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" переважно iмпортує фармацевтичнi субстанцiї, допомiжнi, пакувальнi
матерiали, обладнання, комплектуючi до нього та iн. з наступних країн: Нiмеччина 24,5%, Китай 10,1%,
Словенiя 9,5%, Нiдерланди 4,0%, Швейцарiя 3,2%, Латвiя 2,2%, iншi країни 5,6%.
Необхiднiсть розширення джерел постачання, обумовлено оновленням номенклатури (новi субстанцiї),
запровадженням сучасних технологiй та використанням нових допомiжних речовин.
За результатами роботи у 2017 роцi експорт склав 12,3% в загальному обсязi реалiзацi.
Також проводиться подальша робота по розширенню номенклатури та географiї експорту. На даний час
географiя експорту реалiзацiї продукцiї ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" нараховує 20 країн близького та
дальнього зарубiжжя, а сааме: Австралiя, Азербайджан, Бiлорусь, Боснiя i Герцеговина, В'єтнам, Вiрменiя,
Грузiя, Естонiя, Iрак, Казахстан, Киргизстан, Латвiя, Литва, Молдова, Португалiя, Сербiя, США, Таджикистан,
Туркменiстан, Узбекистан.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента та заходи емiтента щодо їх зменшення викладено в роздiлi 33
"Полiтика управлiння ризиками" Примiток до Консолiдованих фiнансових звiтiв.
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Протягом п’яти останнiх рокiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" iнвестувало в розвиток пiдприємства близько
256,6 млн. грн. Iнвестицiї в розвиток за 2017 рiк, що були зробленi, як за рахунок власних, так i залучених
коштiв, склали 76,9 млн. грн. Для подальшої реалiзацiї стратегiї розвитку пiдприємства на перiод 2018 –
2020 рокiв, запланованi пiдприємством капiтальнi iнвестицiї, будуть спрямованi на продовження будiвництва
дiльницi з виробництва твердих лiкарських форм i чотириповерхової добудови до iснуючої споруди та
введення їх в експлуатацiю, закiнчення проектування, будiвництво та введення в експлуатацiю нового
складу для зберiгання готової продукцiї пiдприємства, реконструкцiю енергетичного господарства,
облаштування навiсних вентильованих фасадiв корпусiв, реконструкцiю лабораторних примiщень вiддiлу
контролю якостi, придбання, тестування та введення в експлуатацiю розпилювальної сушки для лабораторiї
технологiї хiмiчного синтезу, вибiр та придбання технологiчного обладнання для замiни на дiльницi з
виробництва мазей, проектування, будiвництво та введення в експлуатацiю нових потужностей синтезу
субстанцiй, проектування та будiвництво нової ампульної дiльницi, будiвництво дiльницi з виробництва
препарату «Гентасепт», проектування нової дiльницi з виробництва лiофiлiзованих препаратiв.
На вищезазначенi цiлi бюджетом пiдприємства у 2018-2020 рр. орiєнтовно передбачено: 573 млн. грн.
Зазначенi суми планових обсягiв капiталовкладень обумовленi iнтеграцiєю України до Євросоюзу та
необхiднiстю обов’язкового виробництва лiкарських засобiв у вiдповiднiсть до мiжнародних вимог належної
виробничої практики (GMP), що гарантуватиме високу якiсть продукцiї, яка буде виготовлятися на даних
потужностях, а також дозволить пiдвищити потужнiсть та зменшити енергоємнiсть виробництва. Реалiзацiя
вищевказаних проектiв дасть можливiсть збiльшити обсяги виробництва готових лiкарських засобiв для
забезпечення потреб України, пiдвищити обсяги вiдвантажень на експорт та розширювати географiю
продажiв готової продукцiї пiдприємства не тiльки в Європi, а й в усьому свiтi.
Iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними сторанами наведено в роздiлi 30 Примiток до Консалiдованої
фiнансової свiтностi.

ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» продовжує проводити активну модернiзацiю, технiчне переоснащення,
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 2017 роцi ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 26,7
млн. грн.
Рiвень завантаженостi основних виробничих потужностей ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» у звiтному перiодi
за формами випуску наступний: таблетки 47,9% (проектна потужнiсть, надалi п.п.,1 772,0 млн. шт.), капсули
45,3% (п.п. 70,0 млн. шт.), порошки для приготування розчинiв для iн’єкцiй 19,0% (п.п. 53,0 млн. флак.),
сиропи та суспензiї 30,2% (п.п. 11,0 млн. флак.), водно-спиртовi розчини та розчини для зовнiшнього
застосування 7,4% (п.п. 6,0 млн. флак.), лiнiменти 32,9 % (п.п. 2 млн. туб), мазi, гелi, креми 61,9% (п.п. 3
млн. туб.), гранули 21,5% (п.п. 1,2 млн. уп.), порошки для зовнiшнього застосування 42,4% (п.п. 0,4 млн.
флак.), порошки лiофiлiзованi для приготування розчинiв для iн’єкцiй 74,4% (п.п. 2,68 млн. флак.), розчини
для iн’єкцiй та концентрати для приготування розчинiв для iнфузiй 63,0% (п.п. 7,4 млн. ампул), субстанцiї,
екстракти, дiючi речовини у складi лiкарських засобiв 67,6% (п.п. 11 386,0 кг).
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» 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.
Iнформацiя щодо основних засобiв наведено в роздiлi 6 Примiток до Консалiдованої фiнансової звiтностi.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися.
Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським
урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Компанiї.
Враховуючи економiчне, полiтичне становище України, проведення АТО, падiння економiчної, дiлової
активностi в галузях економiки, зокрема, зростання цiн на енергоносiї та матерiали, нестабiльнiсть
нацiональної валюти, можуть виникнути об’єктивнi обставини, що вплинуть на здатнiсть Компанiї
здiйснювати господарську дiяльнiсть, проводити розрахунки з робiтниками, постачальниками, бюджетом
тощо. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю
активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть пiдприємства виконувати грошовi зобов'язання згiдно зi строками
погашення ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» здiйснює суттєвi операцiї з iноземними контрагентами, як
покупцями готової продукцiї, так i постачальниками обладнання i сировини. Таким чином, пiдприємство є
чутливим до впливу валютного ризику, особливо в умовах нестабiльностi курсу нацiональної валюти, що

39

значно збiльшує потенцiйнi втрати вiд курсових рiзниць.

У 2017 роцi ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» сплатило пеню за порушення термiнiв розрахункiв у сферi ЗЕД
в сумi 42457,28грн., адмiнiстративний штраф, згiдно Постанови НКЦПФР в сумi 8500,00 грн.
Правопорушення з охорони навколишнього середовища вiдсутнi.
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» знаходиться в фазi постiйного економiчного зростання.
За результатами останнiх рокiв, 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».
Iнформацiя щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi наведена в роздiлi 11 "Торгiвельна, iнша
дебiторська заборгованiсть та передоплати виданi" Примiток до Консолiдованих фiнансових звiтiв та в
роздiлi 16 "Торгiвельна, iнша кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi".
У рамках поступової iнтеграцiї України до Євросоюзу i необхiднiстю обов’язкового приведення вiтчизняного
виробництва лiкарських засобiв у вiдповiднiсть до мiжнародних вимог належної виробничої практики (GMP),
стратегiя розвитку ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» на 2018-2022 роки спрямована на реалiзацiю проектiв,
щодо подальшої реконструкцiї, створення нових та модернiзацiї iснуючих виробничих потужностей,
придбання нового технологiчного та допомiжного обладнання. На виконання поставлених цiлей у бюджетi
пiдприємства на 2018-2020 рр. передбачено близько 573 млн. грн., в тому числi 176 млн. грн. передбачено
на 2018 рiк. Реалiзацiя вищевказаних проектiв дасть можливiсть збiльшити обсяги виробництва готових
лiкарських засобiв для забезпечення потреб України, пiдвищити обсяги експортних поставок та
розширювати географiю збуту.
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 26 препаратiв рiзних фармакотерапевтичних груп. На дослiдження та розробку нових лiкарських засобiв у звiтному роцi емiтентом було
витрачено 40 527,7 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.
Протягом 2017 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 2017 року до Товариства не подавались новi
позови вiд контрагентiв (у тому числi зустрiчнi) про стягнення заборгованостi за укладеними угодами.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", викладена в Примiтках до Консолiдованих фiнансових звiтiв звiтного
перiоду.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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:

880715

867441

0

0

880715

867441

будівлі та споруди

685247

676996

0

0

685247

676996

машини та
обладнання

127366

95449

0

0

127366

95449

транспортні
засоби

6508

10050

0

0

6508

10050

земельні ділянки

50610

50610

0

0

50610

50610

інші

10984

34336

0

0

10984

34336

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

880715

867441

0

0

880715

867441

Усього

Опис Данi наведенi в таблицi розшифровано в роздiлi 6 "Основнi засоби" Примiток до
Консолiдованих фiнансових звiтiв.
Iнформацiя про термiни та умови користування наведено в роздiлi 4.5 "Основнi засоби"
Примiток до Консолiдованих фiнансових звiтiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р.: 1 522 495 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв: характеризується коефiцiєнтом зносу основних засобiв,
який розраховується шляхом вiдношення накопленого зносу до первiсної вартостi
основних засобiв. На початок 2017 року складав 0,4 та на кiнець 2017 року - 0,43.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р.: 655 054 тис.грн.
Основнi засоби, що знаходяться на балансi залишковою вартiсть станом на
31.12.2017р.: 867 441 тис. грн. використовуються емiтентом в повному обсязi.
На 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя не має основних засобiв, наданих у заставу
пiд забезпечення виконання зобов’язань.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1199357

1144403

Статутний капітал
(тис. грн.)

19035

19035

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

19035

19035

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 1 180 322 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1 180 322 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить1 125 368 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 1 125 368 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 та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
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Податкові зобов'язання

X

12006

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

261828

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

273834

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання:
Довгостроковi:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 42 900 тис. грн.
Поточнi:
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть - 191 964 тис. грн.;
Аванси отриманi - 2 194 тис. грн.;
Iнша кредиторська заборгованiсть - 716 тис. грн.;
Розрахунки з працiвниками - 9 790 тис. грн;
Заборгованiсть з виплати дивiдендiв - 82 тис. грн.;
Резерви - 14 182 тис.грн.
Iнформацiя про фiнансовi зобовязання емiтента наведено в роздiлi 31
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання Примiток до Консолiдованих
фiнансових звiтiв.
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції*

у
натуральній
формі
(фізична од.
вим.**)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у
натуральній
формі
(фізична од.
вим.**)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Препарати
лiкарськi, що
мiстять
антибiотики

12273 тис. уп.

267937.1

22.1

13018 тис. уп.

262459.5

21.3

2

Препарати
лiкарськi iншi,
що мiстять
змiшанi чи
незмiшанi
продукти

36787 тис. уп.

935232.4

77.1

34411 тис. уп.

872198.0

70.7

у
у відсотках до
грошовій
всієї
формі
реалізованої
(тіс. грн.)
продукції

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої
продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiали

72.4

2

Загально виробничi витрати
(постiйнi)

11.5

3

Загально виробничi витрати
(змiннi)

11.4
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* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

1

2

3

4

5

1

27.04.2017

Загальними зборами
акцiонерiв (Протокол
№ 2017-1 вiд
27.04.2017р.)

700000

1413715

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

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

49.5

Правочини, направленi на
отримання Товариством
грошових коштiв,
правочини по
забезпеченню виконання
Товариством чи iншими
особами своїх зобов’язань
за укладеними
договорами, правочини
направленi на отримання
Товариством фiнансової
допомоги, правочини iз
надання Товариством
фiнансової допомоги,
правочини, направленi на
придбання Товариством
оборотних та необоротних
активiв, правочини,
направленi на вiдчуження
Товариством оборотних та
необоротних активiв.

28.04.2017

bcpp.com.ua

Опис:
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№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Загальними Зборами Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017 ) прийнято наступне рiшення:
6.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особi, що тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального
директора Товариства на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути укладенi Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року
з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Акцiонерiв, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, поворотної фiнансової допомоги, кредитнi договори) з граничною
сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантiї) з
граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги з граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв)
гривень;
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги з граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на придбання Товариством оборотних та необоротних активiв з граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот
мiльйонiв) гривень;
- правочини, направленi на вiдчуження Товариством оборотних та необоротних активiв з граничною сукупною вартiстю правочинiв 700 000 000,00 (сiмсот
мiльйонiв) гривень.»
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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

27.02.2017

28.02.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

15.03.2017

16.03.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

27.04.2017

28.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

27.04.2017

28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.04.2017

28.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

04.05.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

04.09.2017

05.09.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.11.2017

29.11.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 5 і більше відсотків простих
акцій публічного акціонерного
товариства

28.11.2017

29.11.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi
Україна"
30373906
м.Київ, вул. Фiзкультури, 28
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**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

330/4
29.09.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф
вiдсутнiй.
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Номер та дата договору на проведення аудиту

92/17
27.04.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.12.2017
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

672000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
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)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30373906
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**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

330/4
29.09.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф
вiдсутнiй.

Номер та дата договору на проведення аудиту

92/17
27.04.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.12.2017
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

672000

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та управлінському персоналу ПАТ «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Наукововиробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (надалі – Компанія), що складається з
консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, та консолідованого звіту про сукупний
дохід, консолідованого звіту про зміни у власному капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів
за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи
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стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, консолідований фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 року, та її консолідовані фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА») (видання 2015 року),
затверджених у якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №344 від 04
травня 2017 р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної
інформації емітента цінних паперів за 2017 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора
щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік буде надана нам після дати
цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі цієї консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:


ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на
ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим,
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ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;


отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;



оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;



доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш,
майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній
основі.



оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події,
що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.



отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів
господарювання або господарської діяльності Компанії для висловлення думки щодо консолідованої
фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Компанії.
Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та
час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявленими нами під час аудиту.
Партнер
ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»

Олександр Шульга

24 квітня 2018 року
Київ, Україна
Реєстраційний № 18-062

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
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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

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
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
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Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

У зв’язку з отриманням вимоги
про скликання позачергових
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд
акцiонера, який володiє бiльш
як 10% акцiй Товариства, згiдно
вимог Закону України «Про
акцiонернi товариства» та
Статуту Товариства на
засiданнi Наглядової Ради 18
жовтня 2017 року (протокол
№64) було прийнято рiшення
про проведення 28 листопада
2017 року позачергових
Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПАТ НВЦ «Борщагiвський
ХФЗ» та затверджено проект
порядку денного Зборiв
Акцiонерiв.

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

У звiтному перiодi вiдсутнi випадки не
проведення чергових загальних зборiв, якi
скликались.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

-

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій

0
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Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

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

14

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)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів

Ні

X
X
X
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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
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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 повiдомлення
акцiонера ПрАТ
"Фармацевтична фiрма
"Дарниця", про змiну члена
наглядової ради, 04.09.2017р.

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

ні

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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

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

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
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Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

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

Так

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):

Положення про комерційну
таємницю.

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та

Документи
Інформація
Публікується у пресі,
надаються для
Копії
розміщується
оприлюднюється в
ознайомлення документів
на власній
загальнодоступній
безпосередньо надаються
інтернетінформаційній базі
в
на запит
сторінці
даних НКЦПФР про
акціонерному акціонера акціонерного
ринок цінних паперів
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так
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більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Згiдно протоколу засiдання
Наглядової Ради ПАТ НВЦ
"Борщагiвський ХФЗ № 60 вiд
26.04.17р. 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
31.12.2017р.

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
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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
Інше (запишіть)

X
Iншi органи не здiйснювали
перевiрки фiнансовогосподарської 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)

-

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
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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: Кодекс корпоративного
управлiння у Товариствi не прийнятий.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 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
-
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Наукововиробничий центр "Борщагiвський хiмiкофармацевтичний завод"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23518596

за КОАТУУ

8038600000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Територія

Середня кількість
працівників

21.20

895

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 31.12.2017 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

Нематеріальні активи:

1000

422

588

0

первісна вартість

1001

1136

1513

0

накопичена амортизація

1002

714

925

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

880715

867441

0

первісна вартість

1011

1476585

1522495

0

знос

1012

595870

655054

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

1030

0

0

0

I. Необоротні активи
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інших підприємств
інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

6795

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

19782

0

Усього за розділом I

1095

881137

894606

0

Запаси

1100

287944

298817

0

Виробничі запаси

1101

162761

193518

0

Незавершене виробництво

1102

17714

17598

0

Готова продукція

1103

104521

83731

0

Товари

1104

2948

3970

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

204839

255653

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

7715

10295

0

з бюджетом

1135

1736

3404

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

9276

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8978

135

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10046

10281

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

5

0

0

II. Оборотні активи
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Усього за розділом II

1195

521258

578585

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1402395

1473191

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

19035

19035

0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

529598

529598

0

Додатковий капітал

1410

388

388

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

2159

2000

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

593235

648314

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

-12

22

0

Усього за розділом I

1495

1144403

1199357

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

50498

42900

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Усього за розділом II

1595

50498

42900

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

178923

191964

0

за розрахунками з бюджетом

1620

5193

10183

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

3219

7379

0

за розрахунками зі страхування

1625

2001

1823

0

за розрахунками з оплати праці

1630

8587

9790

0

за одержаними авансами

1635

295

2194

0

за розрахунками з учасниками

1640

79

82

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

11820

14182

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

596

716

0

Усього за розділом IІІ

1695

207494

230934

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

1402395

1473191

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Примiтки до Консалiдованої фiнансової звiтностi викладенi в
роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно
до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Баланс на дату переходу на міжнародні стандарти станом на
01.01.2012 року, згідно з вимогами Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку, надано у річній звітності
емітента цінних паперів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за
2013 рік.

Керівник

Здаревська Ю.М.

Головний бухгалтер

Жаданюк С.В.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Наукововиробничий центр "Борщагiвський хiмiкофармацевтичний завод"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23518596

(найменування)
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

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

2000

1234919

1081990

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

738883

625275

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

496036

456715

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

20473

30879

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

( 107554 )

( 93498 )

Витрати на збут

2150

( 227540 )

( 171761 )

Інші операційні витрати

2180

( 82207 )

( 78035 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

99208

144300

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2493

1545

Інші доходи

2240

149

670

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 5044 )

( 4518 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 5734 )

( 4955 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

91072

137042

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-17311

-26570

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

73761

110472

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

99033

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

-175

2

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-175

99035

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

-17826

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-175

81209

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

73586

191681

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

2470

73552

191637

неконтрольованій частці

2475

-34

-44

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

63

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

7.12

10.67

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки до Консалiдованої фiнансової звiтностi викладенi в
роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно
до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Здаревська Ю.М.

Головний бухгалтер

Жаданюк С.В.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Наукововиробничий центр "Борщагiвський хiмiкофармацевтичний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01

23518596

(найменування)
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1245521

1121740

Повернення податків і зборів

3005

9420

15180

у тому числі податку на додану вартість

3006

9420

15180

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

50

71

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

9970

29374

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 852090 )

( 789417 )

Праці

3105

( 219002 )

( 179699 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 43430 )

( 35991 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 23883 )

( 18522 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 20748 )

( 15714 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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зборів
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

( 37806 )

( 35789 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

88750

106947

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

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

( 49240 )

( 85686 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 19782 )

( 11145 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-69022

-96831

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

175682

179197

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-175682

-179225

Сплату дивідендів

3355

( 18629 )

( 21670 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 693 )

( 601 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-19322

-22299

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

406

-12183

Залишок коштів на початок року

3405

10046

22275

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-171

-46

Залишок коштів на кінець року

3415

10281

10046

Примітки

Примiтки до Консалiдованої фiнансової звiтностi викладенi в
роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно
до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Здаревська Ю.М.

Головний бухгалтер

Жаданюк С.В.

67

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр
"Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23518596

(найменування)
Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Належить власникам материнської компанії
Стаття

Код
рядк
а

зареєстрован
ий капітал

1

2

3

4

5

Залишок на
початок року

4000

19035

529598

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

нерозподілен
ий прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачени
й капітал

вилуче
ний
капітал

всього

Неконтрольован
а частка

Разом

6

7

8

9

10

11

12

2547

0

593235

0

0

1144415

-12

1144403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

19035

529598

2547

0

593235

0

0

1144415

-12

1144403

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

73711

0

0

73711

50

73761

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
4111
необоротних активів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

капітал у
додаткови резервни
дооцінка
й капітал й капітал
х
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Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

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

-18632

0

0

-18632

0

-18632

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
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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

-159

0

0

0

0

-159

-16

-175

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-159

0

73711

0

0

73552

34

73586

Залишок на кінець
року

4300

19035

529598

2388

0

648314

0

0

1199335

22

1199357

Примітки

Примiтки до Консалiдованої фiнансової звiтностi викладенi в роздiлi Примiтки до фiнансової
звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Здаревська Ю.М.

Головний бухгалтер

Жаданюк С.В.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Текст приміток
1. Загальна інформація
Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод» (ПАТ НВЦ «БХФЗ») було створене у вересні 1995 року у м. Києві. Юридична та фізична
адреса ПАТ НВЦ «БХФЗ»: 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 17.
Основним видом діяльності ПАТ НВЦ «БХФЗ» (далі – Компанія) та його дочірніх підприємств
Підприємства за участю іноземного капіталу у формі ТОВ «KORVITA-FARM» (далі - ТОВ «KORVITAFARM») та ТОВ Спільне підприємство «Дружба» є виробництво та оптова торгівля лікарськими
препаратами. На сьогоднішній день Компанія має дослідно-впроваджувальну лабораторію та широку
географію поставок.
Частка ПАТ НВЦ «БХФЗ» у статутному капіталі ТОВ «KORVITA-FARM» складає 90%. ТОВ Спільне
українсько-китайське фармацевтичне підприємство «Дружба» (частка ПАТ НВЦ «БХФЗ» у статутному
капіталі – 66.7%) з 2015 року знаходиться в стадії припинення відповідно до положень його статуту.
В Компанії розроблена, впроваджена та функціонує інтегрована система управління якістю ISO
9001:2000, ISO 14001:1997, ISO 50001. Враховуючи інтеграцію України до Євросоюзу, Компанія
реалізує стратегію приведення процесу виробництва лікарських засобів у відповідність до вимог
Належної виробничої практики (GMP). Компанія є членом Асоціації фармацевтичних виробників
України, яка об’єднує найбільші фармацевтичні підприємства України.
Компанія працює у одному операційному сегменті: виробництво та оптова торгівля лікарськими
препаратами.
У планах Компанії на 2018 рік є продовження процесу проектування, реконструкції та технічного
переоснащення виробництва з використанням обладнання найвідоміших європейських виробників за
рахунок отриманого прибутку та часткового залучення кредитів банків шляхом відкриття кредитних
ліній. Стратегією подальшої діяльності Компанії є розширення асортименту продукції шляхом
розробки нових препаратів, а також освоєння нових ринків збуту.
Середня облікова чисельність працівників Компанії в 2017 р. становила 895 осіб, у 2016 – 857 осіб.
Фінансова звітність Компанії консолідує фінансову звітність ПАТ НВЦ «БХФЗ» та його дочірніх
підприємств ТОВ СП «Дружба» та ТОВ «KORVITA-FARM».
2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності
2.1.

Заява про відповідність

Консолідована фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової
звітності (Рада з МСФЗ).
2.2.

Основа підготовки

Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за
виключенням земельних ділянок, будівель та споруд, які обліковуються після первісного визнання за
переоціненою вартістю, та фінансових інструментів.
Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
вимагає використання певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва
використовувати власні судження в процесі застосування облікової політики Компанії. Сфери,
пов'язані з більш високим ступенем судження або складності, або де оцінки і припущення є
необхідними, розкриті в Примітці 3.
Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень, і всі значення округлені до
найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
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2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності (продовження)
2.3.

Основа консолідації

Дочірні підприємства
Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність материнської компанії і її дочірніх
підприємств станом на 31 грудня 2017 р. Контроль досягається в тому випадку, коли Компанія зазнає
ризиків, або має право, отримання змінного доходу від участі в об'єкті інвестицій і має можливість
впливати на такий дохід за допомогою здійснення своїх повноважень щодо об'єкта інвестицій.
Зокрема, Компанія контролює об'єкт інвестицій тільки в тому випадку, якщо Компанія:
- має повноваження щодо об'єкта інвестицій (тобто, існуючі права забезпечують поточну
можливість управляти значимою діяльністю об'єкта інвестицій);
- зазнає ризиків, або має права, щодо змінного доходу від участі в об'єкті інвестицій;
- має можливість впливати на дохід за допомогою здійснення своїх повноважень щодо об'єкта
інвестицій.
Як правило, передбачається, що більшість прав голосу обумовлює наявність контролю. Для
підтвердження такого припущення і за наявності у Компанії меншої, ніж більшість кількості прав голосу
або аналогічних прав відносно об'єкта інвестицій, Компанія враховує всі доречні факти та обставини
при оцінці наявності повноважень щодо об'єкта інвестицій:
- угоду з іншими особами, що володіють правами голосу в об'єкті інвестицій;
- права, обумовлені іншими угодами;
- права голосу і потенційні права голосу, що належать Компанії.
Компанія повторно аналізує наявність контролю щодо об'єкта інвестицій, якщо факти і обставини
свідчать про зміну одного або декількох з трьох компонентів контролю. Консолідація дочірнього
підприємства починається, коли Компанія отримує контроль над дочірнім підприємством, і
припиняється, коли Компанія втрачає контроль над ним. Активи, зобов'язання, доходи і витрати
дочірнього підприємства, придбання або вибуття якого відбулося протягом року, включаються до
консолідованої фінансової звітності Компанії з дати отримання контролю і відображаються до дати
втрати нею контролю над дочірнім підприємством.
Прибуток або збиток і кожен компонент іншого сукупного доходу відносяться на акціонерів
материнської компанії Компанії і неконтролюючі частки участі навіть у тому випадку, якщо це
призводить до від'ємного сальдо у неконтролюючих частках участі.
З метою підготовки консолідованої фінансової звітності материнської компанії та дочірніх підприємств
елімінуються залишки за розрахунками, доходи та витрати від операцій, а також доходи та витрати,
які є результатом угод між материнською та дочірніми компаніями, в тому числі визнані в якості
активів, таких як запаси та основні засоби. За необхідності, фінансова звітність дочірніх підприємств
коригується для приведення їх облікової політики у відповідність до облікової політики Компанії.
Зміна частки участі в дочірньому підприємстві без втрати контролю враховується як операція з
власним капіталом.
Якщо Компанія втрачає контроль над дочірнім підприємством, вона припиняє визнання відповідних
активів (в тому числі гудвілу), зобов'язань, неконтролюючих часток участі і інших компонентів власного
капіталу і визнає прибуток або збиток, що виник, у складі прибутку або збитку. Залишок інвестиції
визнається за справедливою вартістю.
Звітна дата материнської компанії та дочірніх підприємств - 31 грудня.
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із застосуванням методу участі в капіталі,
починаючи з дати, коли такі підприємства стають асоційованими. Інвестиція первісно визнається за
собівартістю. Після дати придбання балансова вартість інвестицій коригується (збільшується або
зменшується) на частку інвестора в прибутках (збитках) та інших змінах у капіталі асоційованого
підприємства (до інших змін, зокрема, відносяться переоцінка основних засобів і фінансових
інвестицій, курсові різниці за інвестиціями у закордонні підприємства, виправлення суттєвих помилок,
допущених у попередніх звітних періодах, викуп раніше випущених часток та їх повторний продаж
тощо).
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2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності (продовження)
При застосуванні методу участі у капіталі інвестор отримує дані про зміни в капіталі та результати
діяльності асоційованих підприємств з їх останніх фінансових звітів, які складаються на ту ж саму
дату, що і фінансові звіти інвестора.
Частка інвестора в чистому прибутку (збитку) асоційованих підприємств за звітний період становить
дохід (витрати) інвестора від участі в капіталі цих асоційованих підприємств. Дохід (або витрати) від
участі в капіталі наводяться окремою статтею в консолідованому звіті про сукупні доходи інвестора.
Коли частка інвестора у збитках асоційованого підприємства дорівнює балансовій вартості інвестиції
або перевищує її, тоді така інвестиція відображується в обліку та звітності за нульовою вартістю, а
інвестор, у свою чергу, припиняє подальше відображення своєї частки у збитках асоційованого
підприємства. Якщо після цього асоційоване підприємство отримує прибуток, то інвестор визнає свою
частку в прибутку асоційованого підприємства лише після того, як його частка в прибутку досягла
частки у чистих збитках асоційованого підприємства, яка не була визнана раніше.
Дивіденди, що отримані або підлягають отриманню від асоційованого підприємства, зменшують
балансову вартість інвестиції в таке підприємство.
Частка інвестора в змінах, безпосередньо визнаних у капіталі асоційованого підприємства, визнається
безпосередньо в капіталі інвестора та наводиться у його консолідованому звіті про рух власного
капіталу.
У випадку, коли при придбанні інвестиції виникає різниця між її собівартістю та часткою інвестора у
справедливій вартості чистих активів асоційованого підприємства, балансова вартість інвестиції
коригується на суму такої вартісної різниці в міру:
- реалізації (використання) поточних активів, що були переоцінені;
- амортизації різниці між балансовою та справедливою вартістю активів, що амортизуються.
Частка інвестора в нереалізованих прибутках та збитках, які є наслідком операцій між інвестором та
його асоційованим підприємством, виключається з прибутку від участі в капіталі. При цьому:
- в разі продажу поточних активів: відстрочений прибуток або збиток визнається в міру реалізації
товарів покупцем на сторону;
- у разі продажу необоротних активів: відстрочений прибуток або збиток визнається в міру
нарахування амортизації цих активів покупцем.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що балансова вартість інвестиції перевищує суму її очікуваного
відшкодування, інвестор відображає в обліку збиток від зменшення корисності інвестиції. В свою
чергу, сумою очікуваного відшкодування інвестиції є більша з двох оцінок – справедливої вартості (за
вирахуванням витрат на продаж) та вартості її використання.
2.4.

Операції в іноземній валюті

Функціональною валютою ПАТ НВЦ «БХФЗ» є українська гривня. Функціональною валютою ТОВ
«KORVITA-FARM» є узбецький сум.
i) Операції та залишки
Операції в іноземній валюті переведені у функціональну валюту Компанії за обмінним курсом на дату
операцій (спотовий обмінний курс). Курсові прибуток і збиток у результаті розрахунків за такими
операціями та від переоцінки монетарних статей за обмінним курсом на кінець року відображаються
як доходи (витрати) у звіті про сукупні доходи.
На дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного
курсу на дату балансу.
Немонетарні статті, оцінені за історичною собівартістю, перераховуються за обмінним курсом на дату
операції (повторно не перераховуються). Немонетарні статті, оцінені за справедливою вартістю,
перераховуються за допомогою обмінних курсів на дату, коли визначалася справедлива вартість.
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ii) Дочірня Компанія
При консолідації активи та зобов'язання ТОВ «KORVITA-FARM» перераховуються в українську гривню
за курсом, що діяв на звітну дату, а статті звіту про сукупний дохід перераховуються за середнім
курсом. Курсова різниця, яка виникає при такому перерахунку, визнається у складі іншого сукупного
доходу за статтею «Ефект від переведення у валюту звітності».
Обмінні курси гривні до 100 узбецьких сум, застосовані при консолідації, були наступні:
Станом на 31 грудня
Середній курс за рік
2.5.

2017
0,335
0,625

2016
0,804
0,861

Принцип безперервності діяльності

Представлена консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності
діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської
діяльності.
3. Використання суттєвих суджень, оціночних значень та припущень
Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва винесення оцінок і припущень,
що впливають на представлені в звітності суми прибутків, доходів, витрат, активів і зобов'язань, а
також розкриття інформації про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду. Однак через
невизначеність щодо цих оцінок, фактичні результати, сформовані в майбутніх періодах, можуть
відрізнятися від таких оцінок.
Керівництво використало наступні судження, оцінки і припущення, які мають найсуттєвіший вплив на
суми, визнані в консолідованій фінансовій звітності:
3.1.

Строки корисного використання об’єктів основних засобів

Оцінка строку корисного використання об'єкту основних засобів залежить від судження керівництва,
яке ґрунтується на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строку корисного
використання активу керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активу, його
фізичний і моральний знос і умови роботи, в яких експлуатуватиметься цей актив. Зміна будь-якої з
цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації, і
відповідно, вплине на фінансовий стан і результати діяльності Компанії.
Ліквідаційну вартість, терміни корисного використання та методи амортизації, застосовані до активу,
переглядаються управлінським персоналом на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування
відрізняються від попередніх оцінок, така зміна відображається як зміна в обліковій оцінці. Підставою
для зміни ліквідаційної вартості, термінів корисного використання та методів амортизації є висновок
інвентаризаційної комісії.
Станом на 31 грудня 2017 року менеджмент оцінює, що строки корисного використання відображають
очікувану корисність активів Компанії. Строки корисного використання основних засобів та
нематеріальних активів проаналізовані у Примітках 4.4, 4.5.
3.2.

Знецінення необоротних нефінансових активів

Знецінення виникає, коли поточна вартість необоротного нефінансового активу (чи генеруючої
одиниці) перевищує його відшкодовувану вартість, яка є більшою з величин: його справедливої
вартості (за вирахуванням витрат на продаж) або цінності його використання. Цінність використання
розраховується на підставі моделі майбутнього потоку грошових коштів, що дисконтується. Ця модель
складається виходячи з прогнозів на наступні 5 років і найбільш чутлива до факторів росту і
застосованої ставки дисконтування. Якщо фактичні результати відрізнятимуться від цих оцінок, то це
може мати істотний вплив на зміну відшкодовуваної вартості основних засобів і нематеріальних
активів, і, відповідно, фінансовий стан і результати діяльності Компанії.
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3. Використання суттєвих суджень, оцінок та припущень (продовження)
3.3.

Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості

Керівництво оцінює вірогідність повернення торгової та іншої дебіторської заборгованості шляхом
оцінки ймовірності її отримання. Така оцінка заснована на аналізі індивідуальних рахунків. Сума
знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною відсотковою
ставкою. Керівництво оцінює майбутні грошові потоки, беручи до уваги наступні фактори: аналіз
торгової та іншої дебіторської заборгованості відповідно до договірних умов відстрочки платежу,
наданих дебіторам; історію проведення розрахунків з дебіторами; загальні економічні умови,
специфіку галузі та фінансове становище дебіторів.
3.4.

Знецінення інших фінансових та нефінансових активів

Керівництво визначає, чи існують будь-які ознаки можливого знецінення інших фінансових та
нефінансових активів на кожну звітну дату. Якщо будь-які події або зміни обставин вказують на те, що
поточна вартість активів не може бути відшкодована, або активи, товари чи послуги, що стосуються
передоплати, не будуть отримані, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активів. Коли
існують об'єктивні ознаки того, що Компанія не в змозі отримати всі суми заборгованостей відповідно
до первинних умов угоди, сума активу зменшується безпосередньо на збиток від знецінення в
консолідованому звіті про сукупний дохід. Наступні і непередбачені зміни в припущеннях і оцінках, які
використовуються при тестуванні на знецінення, можуть призвести до результату, відмінного від
представленого в консолідованій фінансовій звітності.
3.5.

Оцінка справедливої вартості

Низка облікових політик та форм розкриття інформації Компанії вимагають визначення справедливої
вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов'язань. В рамках внутрішнього контролю,
Компанія зокрема визначається спосіб оцінки справедливої вартості. Команда, відповідальна за
визначення справедливої вартості, несе колективну відповідальність за контроль всіх значущих оцінок
справедливої вартості, у тому числі справедливої вартості 3-го рівня, і є підзвітною безпосередньо
фінансовому директору.
Команда, що займається оцінкою, на регулярній основі проводить моніторинг спостережувальних і
неспостережувальних даних і коригувань оцінки. В разі, якщо для визначення справедливої вартості
використовується інформація третіх сторін, така як котирування брокерських компаній, вона підлягає
перевірці на відповідність МСФЗ 13, в тому числі рівень ієрархії справедливої вартості, за якою такі
оцінки повинні класифікуватися.
Компанія використовує наявні ринкові дані, наскільки це можливо, для оцінки справедливої вартості
активів і зобов'язань. Справедлива вартість категоризується на різні рівні в ієрархії справедливої
вартості, базуючись на наступних даних, використовуваних в методах оцінки.
Рівень 1: котирування (нескореговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань.
Рівень 2: дані, крім котирувань, включених до Рівня 1, що спостерігаються стосовно активу або
зобов'язання безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, похідно від цін).
Рівень 3: дані для активу або зобов'язання, які не базуються на спостережуваних ринкових даних
(неспостережувальні вихідні дані).
Якщо дані, що використовуються для визначення справедливої вартості активу або зобов'язання,
можуть бути класифіковані за різними рівнями ієрархії справедливої вартості, то оцінка категорії
справедливої вартості повністю класифікується виходячи з того рівня ієрархії справедливої вартості,
до якого відносяться вхідні дані найнижчого рівня, що мають найважливіше значення для всієї оцінки.
Компанія визнає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного періоду,
протягом якого відбулася зміна.
При визначенні справедливої вартості основних засобів Компанії – будівель та споруд
використовувалися порівняльний та витратний підходи.
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3. Використання суттєвих суджень, оцінок та припущень (продовження)
Порівняльний підхід базується на аналізі цін продажу та пропозиції аналогічних об'єктів основних
засобів, які відносяться до категорії вхідних даних Рівня 2 в ієрархії справедливої вартості, з
урахуванням відповідних коригувань на відмінності між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки.
Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення
об'єкта оцінки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецінення). На підставі застосування
даного підходу справедлива вартість переважної кількості об'єктів основних засобів була визначена в
сумі вартості заміщення даних об'єктів, в тому числі з використанням індексації їх первісної вартості з
застосуванням кумулятивних індексів цін (використовуються вхідні дані Рівня 3 в ієрархії справедливої
вартості).
Будівлі та споруди,оцінені з використанням витратного підходу, в подальшому перевірені на предмет
знецінення з використанням доходного підходу (метод DCF), з використанням даних Рівня 3 в ієрархії
справедливої вартості.
Ці методи аналізу на предмет знецінення основних засобів використовувалися Компанією і в
попередньому періоді.
При проведенні оцінки з використанням цих методів, ключові оцінки та судження, що застосовуються
незалежним оцінювачем за активної участі технічних спеціалістів Компанії є наступними:
-

вибір джерел інформації для аналізу витрат на будівництво (фактичні витрати, понесені
Компанією нещодавно, спеціалізовані довідкові матеріали і довідники, оцінки витрат на
будівництво різних обєктів будівель і споруд і т.д.);
вибір ринкових даних при визначенні ринкової вартості, де застосовно;
визначення застосовних кумулятивних індексів цін, які найбільш достовірно відображають зміну
справедливої вартості активів, переоцінених з використанням індексації балансової вартості;
визначення технічниого стану, строку корисного використання окремого активу з урахуванням
ступеню його зносу, в т.ч. морального.

Зміни вищенаведених оцінок і суджень можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартість основних
засобів, які, однак, практично неможливо оцінити у вартісному вираженні в звязку з широким колом
припущень і активів, що оцінюються.
3.6.

Витрати на дослідження та розробки

Виходячи з принципу обачності Компанія не розмежовує стадію досліджень та стадію розробок у
межах внутрішніх проектів зі створення нематеріальних активів та обліковує витрати на такі проекти як
ті, що були понесені у зв’язку зі стадією досліджень (Примітка 4.4).
3.7.

Запаси

Запаси обліковуються за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Для
оцінки за чистою вартістю реалізації використовуються найбільш достовірні свідчення, доступні для
здійснення таких оцінок. Станом на 31 грудня 2017 року запаси оцінені за собівартістю, яка є
найменшою з двох оцінок (джерелом інформації щодо рівня ринкових цін по регіону на аналогічні
запаси є маркетингові дослідження відділу збуту).
3.8.

Виплати працівникам

На 31 грудня 2017 року Компанія оцінює свої зобов’язання щодо оплати гарантованих законодавством
щорічних відпусток працівникам у сумі оплати часу невикористаних відпусток, накопичених на кінець
звітного року. Оскільки відпустки надаються працівникам на регулярній основі, можливе відхилення
попередніх оцінок від прогнозованих оцінюється менеджментом як незначне.
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4. Стислий виклад суттєвих облікових політик
4.1.

Доходи

Доходи Компанії включають доходи від реалізації готової продукції та товарів.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається на підставі принципу
нарахування в разі наявності всіх наведених нижче умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший
актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами,
іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а
витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Не визнаються доходами:
- сума податку на додану вартість, інші податки і обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню
до бюджету й позабюджетних фондів;
- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь
комітента, принципала тощо;
- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
- надходження, що належать іншим особам.
Дохід від продажу зменшується на суму повернутих товарів від покупців, а також на суму наданих
фінансових та товарних знижок. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами,
роботами, послугами та іншими активами), яка є подібною за призначенням та має однакову
справедливу вартість.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облікових періодах, коли фактично надані такі
послуги.
4.2.

Витрати діяльності

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здійснені. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони
визнаються в тому періоді, коли понесені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати
визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між
відповідними звітними періодами.
4.3.

Витрати на позики

Витрати на позики можуть включати:
- відсотки за банківськими овердрафтами, короткостроковими і довгостроковими позиками;
- амортизацію знижок чи премій, пов’язаних з борговими зобов’язаннями;
- амортизацію другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик;
- фінансові витрати, пов’язані з фінансовою орендою;
- курсові різниці, які нараховуються на відсотки за позиками, отриманими в іноземній валюті.
Для обліку витрат на відсотки застосовується підхід, згідно з яким витрати на позики слід визнавати у
тому періоді, у якому вони були понесені, за винятком сум, які підлягають капіталізації. При цьому,
якщо кошти позичаються спеціально з метою створення кваліфікаційного активу, то сума витрат на
позики, яка підлягає капіталізації щодо цього активу, визначається як фактичні витрати на позики,
понесені протягом певного періоду, за вирахуванням будь-якого інвестиційного прибутку від
тимчасового інвестування цих позичених коштів. Якщо кошти позичаються без певної цілі і
використовуються з метою створення кваліфікаційного активу, то сума витрат на позики, яка підлягає
капіталізації, визначається шляхом застосування норми капіталізації до витрат на цей актив.
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Капіталізація витрат на позики починається, коли:
- понесені витрати пов’язані з активом;
- фактично понесені витрати на позики;
- ведеться діяльність, необхідна для підготовки активу до його використання або продажу. Така
діяльність, крім іншого, включає операції до початку створення активу (отримання дозволу на
будівництво, розробку проектної документації тощо).
Капіталізація витрат на позики призупиняється протягом тривалих періодів, у яких активна розробка
або будівництво перериваються. Капіталізація не призупиняється протягом періоду, коли ведеться
значна адміністративна або технічна робота або при запланованій тимчасовій затримці частини
процесу. Капіталізація витрат на позики припиняється, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки
кваліфікаційного активу до його передбаченого використання або продажу, завершена.
Якщо будівництво кваліфікаційного активу здійснюється частинами, і кожна частина може
використовуватися, коли ще ведеться будівництво інших частин, капіталізацію витрат на позики слід
припиняти, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки цієї частини до її запланованого
використання або реалізації є завершеною.
4.4.

Нематеріальні активи та діяльність з досліджень та розробок

Нематеріальні активи Компанії включають наступні класи:
- Права користування землею;
- Власні торгові знаки та патенти;
- Програмне забезпечення;
- Інші нематеріальні активи.
Облік усіх класів нематеріальних активів здійснюється за собівартістю.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів встановлюється на рівні нуля.
Строки корисного використання, які застосовуються до нематеріальних активів, встановлюються
індивідуально до кожного об’єкту нематеріальних активів, але не перевищують 10 років.
Амортизація нематеріальних активів в консолідованому звіті про сукупний дохід відображається в
складі «Адміністративних витрат» за статею «Амортизація основних засобів та нематеріальних
активів».
Компанія не розмежовує стадію досліджень та стадію розробок у межах внутрішніх проектів зі
створення нематеріальних активів та обліковує витрати на такі проекти як ті, що були понесені у
зв’язку зі стадією досліджень. Витрати на дослідження визнаються витратами періоду.
4.5.

Основні засоби

Земля обліковується компанією за моделлю переоцінки за вирахуванням будь-якого забезпечення
зменшення корисності. Амортизаційні відрахування на землю не нараховуються.
Будівлі та споруди обліковуються згідно з моделлю переоцінки за вирахуванням амортизації та будьякого зменшення корисності. Переоцінка проводиться на періодичній основі, тому балансова вартість
таких груп основних засобів не містить значних відхилень в порівнянні з вартістю таких основних
засобів, визначених за справедливою вартістю на звітну дату.
Збільшення балансової вартості основних засобів у зв’язку з переоцінкою визнається безпосередньо в
капіталі за статтею «Резерв переоцінки», а також відображається у консолідованому звіті про сукупний
дохід.
Дооцінка об’єкта основних засобів (у тому числі землі), що входить до власного капіталу, не
амортизується протягом періоду корисного використання, а у повній сумі переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли відбувається припинення визнання активу (ліквідація, реалізація
тощо).
Всі інші групи основних засобів представлені в фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням
амортизації та будь-якого зменшення корисності. Амортизація не нараховується упродовж періоду
будівництва та в період підготовки основних засобів до введення в експлуатацію.
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Прибуток або збиток, що виникає від вибуття активу, визначається як різниця між надходженнями від
вибуття та балансовою вартістю активу та визнається в консолідованому звіті про сукупний дохід.
Амортизацію основних засобів обчислюють на прямолінійній основі протягом попередньо оцінених
строків корисної експлуатації активів:
Будівлі та споруди
Транспортні засоби, машини та обладнання
Комп’ютерна техніка
Інші основні засоби

85 років
5-7 років
2 роки
6 років

На малоцінні необоротні матеріальні активи, що мають термін корисного використання більше одного
року та вартість менше 6 000 тис.грн., нараховується знос у розмірі 100% первісної вартості у в місяці
використання таких активів.
Витрати на технічне обслуговування, понесені в процесі використання основних засобів та
використані для технічного обслуговування активів і для одержання первісно визначених економічних
вигод від використання таких активів, визнаються як витрати періоду. Зміни та поліпшення, що можуть
збільшити вартість використання, подовжити строк корисної експлуатації активів або покращити якість
активів, капіталізуються.
4.6.

Оренда

Фінансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з
правом власності на актив.
Орендар визнає одержаний у фінансову оренду об’єкт одночасно як актив та зобов’язання за
найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу (за вирахуванням
податків, що підлягають відшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони менші за справедливу вартість)
теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Будь-які первісні прямі витрати орендаря
додаються до суми, визнаної як актив.
Орендодавець визнає наданий у фінансову оренду об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря у
сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням
фінансового доходу, який підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації
необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об’єкта фінансової оренди виключається з
балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартість реалізованих необоротних
активів).
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди так, щоб
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні
платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені.
Амортизація нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу від
вартості, за якою актив було поставлено на облік. Періодом очікуваного використання об’єкта
фінансової оренди є строк корисного використання (якщо договором передбачено перехід права
власності на актив до орендаря) або коротший з двох періодів – строк оренди чи строк корисного
використання об’єкта (якщо переходу права власності на актив по закінченню строку оренди не
передбачено).
Будь-яка оренда, крім фінансової, вважається операційною орендою. Всі платежі щодо такої оренди
визнаються витратами відповідних звітних періодів.
4.7.

Фінансові інструменти

Фінансовий інструмент є будь-яким контрактом, який приводить до появи фінансового активу в одного
суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого
суб’єкта господарювання. Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються, коли Компанія стає
однією із сторін такого контракту.
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Визнання фінансових активів припиняється, коли закінчується строк дії контрактних прав на
отримання грошових потоків від фінансового активу або відбувається їх передача, і передаються в
основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом.
Визнання фінансових зобов’язань припиняється, коли вони погашені, припинені чи анульовані.
Під час первісного визнання фінансові активи чи фінансові зобов’язання оцінюються за їх
справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до їх придбання або
випуску.
В подальшому фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються так, як зазначено нижче.
Фінансові активи
Фінансові активи Компанії складаються з грошових коштів, торговельної та іншої дебіторської
заборгованості.
Для оцінки фінансових активів після первісного визнання використовується класифікація за такими
категоріями:
-

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
(класифікуються як утримувані для продажу) – придбані або створені з метою продажу
(перепродажу) в близькому майбутньому. Продаж, як правило, відображає активний та постійний
процес продажу і придбання, а фінансові активи, утримувані для цього, як правило,
використовуються з метою отримання прибутку від короткострокових коливань ціни.

-

Інвестиції, утримувані до погашення – непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або
платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх суб’єкт
господарювання має реальний намір та здатність утримувати до погашення.

-

Позики та дебіторська заборгованість – надані позики, отримані векселі та дебіторська
заборгованість за реалізовані товари (роботи, послуги).

-

Фінансові активи, доступні для продажу – всі інші непохідні фінансові активи, визначені як доступні
для продажу і не класифіковані як:
а) позики та дебіторська заборгованість;
б) утримувані до строку погашення інвестиції або
в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку.

Фінансові активи переоцінюються на кожну звітну дату, на яку доступний вибір класифікації або
облікового підходу.
Після первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, за винятком таких
фінансових активів:
- позики та дебіторська заборгованість – оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи
метод ефективного відсотку;
- інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному
ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, – оцінюються за собівартістю.
Зміни у балансовій вартості фінансових активів, доступних для продажу, відображаються у
консолідованому звіті про рух капіталу та у консолідованому звіті про сукупний дохід. Зміни у
балансовій вартості фінансових активів, призначених для продажу, відображаються у складі прибутків
та збитків.
Відсотки та інші грошові потоки від утримання фінансових активів визнаються у складі доходів чи
витрат на дату нарахування незалежно від того, як оцінюється відповідна балансова вартість
фінансових активів.
Визнання фінансових активів припиняється, коли відбувається їх передача, і передаються в
основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності.
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На кожну дату балансу підприємство оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність
фінансового активу зменшилася. Величина резерву сумнівних боргів щодо торговельної та іншої
дебіторської заборгованості встановлюється на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів
у сумі заборгованості таких дебіторів.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Компанії складаються з банківських позик, торговельної та іншої кредиторської
заборгованості.
Для оцінки фінансових зобов’язань після первісного визнання використовується класифікація за
такими категоріями:
фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків
та збитків;
- інші фінансові зобов’язання – оцінюються за амортизованою вартістю, застосовуючи метод
ефективної ставки відсотку.
Після первісного визнання банківські позики визнаються за амортизаційною вартістю з використанням
метода ефективної ставки відсотка.
Відповідні доходи і витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання
зобов'язань, а також по мірі нарахування амортизації.
-

Торговельна кредиторська заборгованість визнається первісно за її номінальною вартістю і в
подальшому оцінюється за амортизованою собівартістю. Збитки та прибутки, пов’язані з такою
оцінкою торговельної кредиторської заборгованості, відображаються як відповідна зміна балансової
вартості придбаних товарів (робіт, послуг). Подальша амортизація нарахованого дисконту
відображається у складі фінансових витрат.
Збитки та прибутки, а також відсотки та дивіденди, пов’язані з усіма іншими фінансовими
зобов’язаннями, визнаються як фінансові доходи або фінансові витрати у консолідованому звіті про
сукупний дохід.
4.8.

Запаси

Запаси Компанії обліковуються за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю
реалізації.
Собівартість запасів включає витрати на придбання, переробку та інші витрати, понесені під час
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Витрати на придбання складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також
витрат на транспортування, робіт з навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням будь-якого предмета.
Витрати на переробку включають прямі та накладні (постійні та змінні) виробничі витрати.
Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при
доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Не включаються до собівартості запасів та відносяться на витрати періоду, у якому вони були
понесені, наступні витрати:
- наднормативні суми відходів матеріалів, оплати праці та інших виробничих витрат;
- витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для
наступного етапу виробництва;
- адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього
місцезнаходження та приведенням у теперішній стан;
- витрати на продаж.
Якщо запаси пошкоджені, повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася, їх вартість
списується до чистої вартості реалізації. Таке списання можливе на індивідуальній основі або за
подібними та взаємопов’язаними запасами.

81

4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження)
Приведення собівартості запасів до чистої вартості реалізації здійснюється за результатами щорічної
інвентаризації. Попередня оцінка чистої вартості реалізації визначається виходячи з призначення
запасів, коливань цін на запаси або продукцію, яка з них виробляється, відновлюваної собівартості
запасів та інших чинників.
Вибуття запасів у виробництво, в результаті продажу, з інших причин здійснюється за методом ФІФО.
4.9.

Податок на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України.
Поточні податкові зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами, пов’язаними з
поточним чи попереднім звітним періодом, які залишаються несплаченими на дату балансу. Поточні
податкові активи є передоплатою за податками.
Відстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всіх
тимчасових різниць на дату балансу між податковою базою активів та зобов’язань і їх балансовою
вартістю з метою складання фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню від невикористаних податкових активів та невикористаних податкових збитків,
перенесені на майбутні періоди, в тій мірі, в якій очікується отримання оподаткованого прибутку
достатнього для використання таких тимчасових різниць.
Балансову вартість відстрочених податкових активів переглядають на кожну дату балансу та
зменшують в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку,
достатнього, щоб дозволити використати відстрочений податковий актив повністю або частково.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування,
застосування яких очікується у періоді реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступені чинних на дату
балансу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли Компанія має право та
намір згортати поточні податкові активи та зобов’язання від одного й того ж податкового органа.
Зміни у відстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або
витрат з податку на прибуток, окрім випадків коли вони відносяться до елементів, що визнаються в
іншому сукупному доході (наприклад, при переоцінці землі) або напряму у капіталі. У такому випадку
відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються в іншому сукупному доході або капіталі.
4.10. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, кошти на банківських рахунках та
депозити строком до 3-х місяців, а також інші короткострокові високоліквідні інвестиції, що готові до
конвертації на заздалегідь визначену суму та мають незначний ризик зміни вартості.
4.11. Власний капітал, резерви, дивідендні виплати
Статутний капітал відображається за номіналом випущених акцій відповідно до зареєстрованого
Статуту Компанії.
Резерв переоцінки, що відображається у складі власного капіталу, включає прибутки та збитки від
переоцінки землі, будівель та споруд.
Нерозподілений прибуток (накопичений збиток) містить усі результати поточного та попереднього
періоду, інформація про які розкрита у консолідованому звіті про сукупний дохід та консолідованому
звіті про рух власного капіталу.
Усі операції з власниками Компанії відображаються у консолідованому звіті про рух власного капіталу
окремо.

82

4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження)
4.12. Забезпечення
Забезпечення визнаються при дотриманні наступних критеріїв:
- компанія має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події;
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для
погашення заборгованості;
- можна достовірно оцінити суму заборгованості.
Сума, у якій визнається забезпечення, є найкращою попередньою оцінкою витрат, необхідних для
погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. Забезпечення використовується тільки для
тих витрат, для яких воно було первісно визнано.
Всі забезпечення переглядаються на кожну звітну дату та коригуються для представлення поточної
найточнішої оцінки.
4.13. Короткострокові винагороди працівникам та винагороди після завершення трудової
діяльності
Компанія здійснює добровільні додаткові відрахування до недержавного пенсійного фонду, з якого
після завершення трудової діяльності працівникам виплачуються додаткові пенсії, шляхом внесення
грошових коштів в недержавний пенсійний фонд, що є окремою юридичною одиницею. Відповідно до
умов договору, всім співробітникам Компанії, які працювали на підприємстві більше, ніж три роки,
щомісячно нараховується додаткова пенсія, що визначається як відсоток від нарахованих виплат
працівникам. Дана сума додаткового нарахування перераховується до недержавного пенсійного
фонду. Після звільнення співробітника нарахування припиняються, а всі подальші взаєморозрахунки
стосовно виплати ведуться безпосередньо між працівником та недержавним пенсійним фондом.
Короткострокові винагороди, що не були виплачені на звітну дату, визнаються поточними
зобов’язаннями та включаються до статті «Розрахунки з працівниками» у консолідованому звіті про
фінансовий стан.
5. Нові стандарти та стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Компанія вперше застосувала деякі нові стандарти та поправки до діючих стандартів, які набирають
чинності по відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати. Компанія
не застосовувала достроково стандарти, інтерпретації або поправки, які були випущені, але не набули
чинності.
5.1 Нові стандарти, роз'яснення і поправки до чинних стандартів та роз'яснень
Наступні стандарти були прийняті Компанією до застосування з 1 січня 2017 року:
Поправки до існуючих стандартів

Ключові питання

 Поправки до МСФЗ (IAS) 7 – «Ініціатива в
сфері розкриття інформації»

Вимагає від підприємств розкривати
інформацію про зміни в зобов’язаннях,
пов’язаних з фінансовою діяльністю

 Поправки до МСФЗ (IAS) 12 – «Визнання
відстрочених податкових активів щодо
нереалізованих збитків»

Пояснює яким чином визнавати відстрочені
податкові активи, пов’язані з борговими
інструментами, які вимірюються за
справедливою вартістю

 «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 20122014 рр.»

Незначні поправки до МСФЗ 12

Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів не завдало жодного впливу на
консолідований фінансовий стан або показники діяльності Компанії та будь-які розкриття інформації у
консолідованій фінансовій звітності Компанії.
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5.2 Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення,
а також поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності:
Стандарти та тлумачення

Набувають чинності щодо
річних періодів, які
починаються на або після

Міжнародні стандарти фінансової звітності («МСФЗ»)
 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

1 січня 2018 року

 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»

1 січня 2018 року

 МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

1 січня 2019 року

 МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»

1 січня 2021 року

Поправки до існуючих стандартів і тлумачення
 Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) – 28 «Продаж або
внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої
організацією або спільним підприємством»

Наразі не визначено

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 – «Класифікація і оцінка операцій з
виплат на основі акцій»

1 січня 2018 року

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – «Застосування МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»

1 січня 2018 року

 «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.»
(Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IAS) 28)

1 січня 2018 року

 Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і облік
авансів»

1 січня 2018 року

 Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення інвестиційної
нерухомості»

1 січня 2018 року

 Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні
підприємства»

1 січня 2019 року

 Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з
покупцями»

1 січня 2018 року

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 – «Передплата з негативною
компенсацією»

1 січня 2019 року

 Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо розрахунку
податку на прибуток»

1 січня 2019 року

 «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр.»

1 січня 2019 року

 Поправки до МСФЗ (IAS) 19: Поправка до плану, скорочення або
врегулювання

1 січня 2019 року

На разі керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти» та МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками
керівництва, їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на консолідовану
фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах.
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6. Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня наведено нижче:
Земля
Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2015
Надходження
Переміщення
Переоцінка
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2016
Надходження
Переміщення
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2017
Накопичений знос
Залишок на 31 грудня 2015
Нарахування амортизації
Переоцінка
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2016
Нарахування амортизації
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2017
Чиста балансова вартість
Залишок на 31 грудня 2015
Залишок на 31 грудня 2016
Залишок на 31 грудня 2017

Будівлі та
споруди

Транспорт

Машини,
обладнання
та інші

Комп'ютерна
техніка

Капітальні
інвестиції

Аванси
сплачені

Всього

48 997
1 613
50 610
50 610

814 427
5 498
2 470
134 929
(3 243)
954 081
1 328
955 409

14 634
3 349
(43)
17 940
5 761
23 701

419 263
13 972
709
(581)
433 363
17 315
775
(2 850)
448 603

10 373
320
(93)
10 600
824
(94)
11 330

5 897
6 058
(2 584)
9 371
6 766
(155)
15 982

595
620
(595)
620
16 860
(620)
16 860

1 314 186
29 817
136 542
(3 960)
1 476 585
48 854
(2 944)
1 522 495

-

(225 115)
(8 095)
(37 251)
1 627
(268 834)
(9 579)
(278 413)

(9 570)
(1 905)
43
(11 432)
(2 219)
(13 651)

(255 767)
(50 806)
576
(305 997)
(49 799)
2 642
(353 154)

(9 557)
(143)
93
(9 607)
(323)
94
(9 836)

-

-

(500 009)
(60 949)
(37 251)
2 339
(595 870)
(61 920)
2 736
(655 054)

48 997
50 610
50 610

589 312
685 247
676 996

5 064
6 508
10 050

163 496
127 366
95 449

816
993
1 494

5 897
9 371
15 982

595
620
16 860

814 177
880 715
867 441
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Капітальні інвестиції станом на 31 грудня 2017 року включають вирати на спорудження об’єкта
будівництва на суму 14 772 тис.грн. (31 грудня 2016: 8 815 тис.грн.)
На 31 грудня 2017 та 2016 років Компанія не має основних засобів, наданих у заставу під
забезпечення виконання зобов’язань.
Компанією проведено переоцінку будівель, споруд та земельних ділянок станом на 31 грудня 2016
року. Виконавцем незалежної оцінки виступила компанія ТОВ «Агенція консалтингових послуг». Оцінку
було проведено відповідно до Міжнародних стандартів оцінки майна. При визначенні справедливої
вартості основних засобів ПАТ НВЦ «БХФЗ» використовувалися порівняльний та витратний підходи,
які ґрунтуються на використанні даних, віднесених до категорії оцінки справедливої вартості Рівня 2
(стосовно земельних ділянок) та Рівня 3 (Примітка 3.5). Будівлі та споруди, оцінені з використанням
витратного підходу, в подальшому перевірені на предмет знецінення з використанням доходного
підходу (метод DCF). Відновлювальна вартість групи активів Компанії для цілей такої оцінки була
визначена шляхом розрахунку вартості їх використання, з застосуванням вільного грошового потоку
фірми, базуючись на прогнозах грошових потоках на найближчі 5 років та постпрогнозний період.
Грошові потоки розраховувались на базі історичних фінансових показників та прогнозів щодо їх
динаміки. Ставка дисконтування, застосована до вільного грошового потоку фірми становила 24,26%.
Знецінення не було встановлено.
7. Нематеріальні активи
Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня наведено нижче:
Права
Власні
Програмне
користування торгові знаки забезпечення
землею
та патенти
та інше
Первісна вартість
36
514
596
Залишок на 31 грудня 2015
18
Надходження
(28)
Вибуття
36
514
586
Залишок на 31 грудня 2016
377
Надходження
Вибуття
36
514
963
Залишок на 31 грудня 2017
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2015
Амортизація
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2016
Амортизація
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2017
Чиста балансова вартість
Залишок на 31 грудня 2015
Залишок на 31 грудня 2016
Залишок на 31 грудня 2017

Всього

1 146
18
(28)
1 136
377
1 513

(23)
(1)
(24)
(2)
(26)

(113)
(45)
(158)
(2)
(160)

(473)
(77)
18
(532)
(207)
(739)

(609)
(123)
18
(714)
(211)
(925)

13
12
10

401
356
354

123
54
224

537
422
588

8. Інші необоротні активи
Інші необоротні активи станом на 31 грудня 2017 року представлені наданим Компанією покриттям
безвідкличного документарного підтвердженого акредитиву в сумі 634 000 тис. Євро (що в гривневому
еквіваленті на дату відкриття акредитиву становить 19 782 тис. грн.), відкритого банком з метою
забезпечення Компанією оплати за обладнання, що придбавається.
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9. Довгострокові позики надані
Станом на 31 грудня 2017 року позики надані представлені позиками, наданими фізичним особам –
працівникам підприємства на загальну суму 11 145 тис.грн., за якими не передбачається нарахування
відсотків, з терміном погашення до 31 грудня 2019 року. Позики оцінені за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Ставка дисконтування, використана для
розрахунку амортизованої вартості позик, становить 25%.
10. Запаси
Запаси станом на 31 грудня наведені нижче:

Основні матеріали
Готова продукція
Пакувальні матеріали
Товари
Незавершене виробництво
Запчастини
Будматеріали
Паливо
Інші матеріали
Запаси без врахування резерва
Резерв під неліквідні запаси
Запаси нетто

31.12.2017
156 014
83 731
31 144
3 970
17 598
4 127
860
924
449
298 817
298 817

31.12.2016
123 165
104 521
35 842
2 948
17 714
2 003
573
810
368
287 944
287 944

Компанія моніторить залишки запасів на постійній основі та у випадках, коли окремі запаси стають не
придатними до використання чи не очікується отримання економічних вигід від таких запасів в
майбутньому, проводить відповідні списання запасів в обліку. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років
Компанія не нараховувала резерв під неліквідні запаси з огляду на відсутність ознак знецінення запасів
на балансі Компанії на звітні дати.
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11. Торгівельна, інша дебіторська заборгованість та передоплати видані
Торговельна та інша дебіторська заборгованість та передоплати видані станом на 31 грудня
представлені нижче:
31.12.2017
31.12.2016
Торговельна дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів
Торговельна дебіторська заборгованість, чиста
балансова вартість
Позики надані
Інша дебіторська заборгованість
Короткострокові депозити
Резерв під знецінення депозитів
Всього інша дебіторська заборгованість та фінансові
активи

287 798
(32 145)
255 653

205 834
(995)
204 839

135
824
(824)
135

8 702
276
824
(824)
8 978

Фінансові активи

255 788

213 817

10 295
10 295

7 715
7 715

266 083

221 532

Передоплати видані
Нефінансові активи
Всього

Станом на 31 грудня 2016 року позики надані представлені позиками, наданими фізичним особам –
працівникам підприємства на загальну суму 11 145 тис.грн., за якими не передбачається нарахування
відсотків, з терміном погашення до 31 грудня 2017 року. Позики оцінені за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Ставка дисконтування, використана для
розрахунку амортизованої вартості позик, становить 25%. В грудні 2017 року термін повернення позик
було пролонговано до 31 грудня 2019 року, станом на 31 грудня 2017 року дані позики відображено в
складі необоротних активів (Примітка 9).
Нижче наведено рух по резерву сумнівних боргів по торговій та іншій дебіторській заборгованості:
Балансова вартість на 1 січня
Нарахований резерв
Використаний резерв
Сторно визнаного резерву
Балансова вартість на 31 грудня

2017
(995)
(32 145)
995
(32 145)

2016
(1 151)
156
(995)

Основну частину резерву на безнадійну дебіторську заборгованість станом на 31 грудня 2017 року
визнано стосовно дебіторської заборгованості ТОВ «ФРАМ КО» на суму 32 145 тис.грн. (2016: КП
Луганська обласна Фармація - 995 тис.грн.). Станом на 2017 та 31 грудня 2016 року Компанія мала
депозит у банку ПАT «КБ «Хрещатик», який в 2016 році був визнаний неплатоспроможним та відносно
якого триває процедура ліквідації. Керівництво Компанії визнало 100% резерв під депозит у
зазначеному банку на суму 824 тис.грн.
12. Податки до відшкодування та попередньо сплачені податки
Податки до відшкодування та попередньо сплачені податки станом на 31 грудня представлені нижче:
31.12.2017
31.12.2016
Дебіторська заборгованість з ПДВ
2 270
1 604
Інші податки
1 134
132
Всього
3 404
1 736
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13. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня представлені наступним чином:

Кошти на поточних рахунках в банку:
- UAH
- USD
- EUR
- UZS
- VND
- BYR
- KZT
Резерв під знецінення коштів на рахунках
Всього

31.12.2017

31.12.2016

7 093
2 332
678
231
196
11
3
(263)
10 281

7 930
1 312
189
790
42
23
23
(263)
10 046

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 року Компанія мала грошові кошти на рахунку у банку ПАT «КБ
«Хрещатик», який в 2016 році був визнаний неплатоспроможним та відносно якого триває процедура
ліквідації. Керівництво Компанії визнало 100% резерв під кошти на рахунку у зазначеному банку.
Грошові кошти станом на 31 грудня розміщені в фінансових установах з наступним кредитним
рейтингом, присвоєним агенством Moody’s.
31.12.2017
1 828
6 516
1 937
10 281

Caa1
Caa2
Caa3
Поза рейтингом
Всього

31.12.2016
9 016
1 030
10 046

14. Статутний капітал
Статутний капітал Компанії складається з повністю сплачених часток засновників – фізичних та
юридичних осіб. На 31 грудня 2017 року його розмір становив 19 035 тис.грн. Протягом 2017 року змін
акціонерного капіталу не було.

ПрАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця»
Белдор Груп С.А.
Ленік Груп С.А.
Алетбер Лімітед
Інші акціонери
Всього

Відсоток
власності, %
30,77

31.12.2017

31.12.2016

5 857

Відсоток
власності, %
30,66

21,26
20,32
8,46
19,19
100

4 048
3 867
1 611
3 652
19 035

21,26
20,32
27,76
100

4 048
3 867
5 283
19 035

5 837

Кінцеві бенефіціарні власники Компанії - Артеменко Тетяна Федорівна, Безпалько Микола Андрійович,
Голобородько Олег Борисович, Загорій Гліб Володимирович, Сова Євген Олександрович.
У Компанії є один клас звичайних акцій, кожна має право одного голосу, права на дивіденди.
Номінальна вартість однієї акції – 1 839 грн. Основний та зменшений прибуток на акцію були
розраховані виходячи з чистого прибутку до розподілу між акціонерами. Середньозважена кількість
простих акцій, яка була використана для розрахунку прибутку на акцію, складає 10 351. У квітні 2017
року відбулися Загальні збори акціонерів Компанії за результатами діяльності в 2016 році, на яких було
затверджено дивіденди у розрахунку 1 800 грн. на акцію, загалом зобов’язання за дивідендами склали
суму 18 632 тис.грн. Станом на 31 грудня 2017 року заборгованість за виплатою дивідендів,
нарахованих за 2016 рік, склала 82 тис.грн.
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15. Резерв переоцінки
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років земля, будівлі та споруди Компанії відображені за
справедливою вартістю. Резерв переоцінки основних засобів, відображений у консолідованому звіті
про фінансовий стан, має наступну структуру:
31.12.2017
31.12.2016
Резерв переоцінки землі, будівель і споруд до
579 316
579 316
справедливої вартості
Відстрочені податкові зобов'язання з суми переоцінки
(49 718)
(49 718)
Всього
529 598
529 598
16. Торгівельна, інша кредиторська заборгованість та аванси отримані
Торговельну та іншу кредиторську заборгованість, що визнана у консолідованому звіті про фінансовий
стан, наведено нижче:
31.12.2017
31.12.2016
Торговельна кредиторська заборгованість
191 964
178 923
Інша кредиторська заборгованість
716
596
Фінансові зобов'язання
192 680
179 519
Аванси отримані
Нефінансові зобов'язання
Торговельна та інша кредиторська заборгованість

2 194
2 194

295
295

194 874

179 814

Строк платежу за типовими договорами з придбання матеріалів та товарів становить 30-120 днів.
Довгострокова кредиторська заборгованість представлена кредиторською заборгованістю за основні
засоби зі строком погашення до 3 років та не є процентною заборгованістю.
17. Короткострокові кредити
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 Компанія не мала короткострокових кредитів. Станом на
31 грудня 2017 Компанія мала договір на овердрафт в банку «Аваль» з лімітом 7 000 тис.грн.,
відсотковою ставкою 17-45% і строком погашення до 2 вересня 2018 року, не забезпечений заставою.
18. Податки та збори до сплати
Заборгованість за податками і зборами станом на 31 грудня представлено нижче:

Зобов'язання з відрахувань у соціальні фонди
Зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб
Інші податки і збори
Всього

31.12.2017
1 823
1 810
994
4 627

31.12.2016
2 001
1 086
888
3 975

19. Резерв невикористаних відпусток
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Компанія визнає резерви невикористаних відпусток.
Рух резерву розкривається наступним чином:
Балансова вартість на 1 січня
Нарахований резерв
Використаний резерв
Балансова вартість на 31 грудня

2017
11 820
14 182
(11 820)
14 182

2016
10 390
11 820
(10 390)
11 820
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20. Доход від реалізації
Доходи від основних видів діяльності Компанії включають наступні статті:

Реалізація готової продукції
Реалізація товарів та інших матеріалів
Реалізація робіт та послуг
Всього

2017
1 140 602
90 995
3 322
1 234 919

2016
991 312
84 552
6 126
1 081 990

21. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за основними видами діяльності Компанії включає наступні статті:
2017
2016
660 721
552 044
Собівартість реалізованої готової продукції
78 162
73 231
Собівартість товарів, робіт, послуг
738 883
625 275
Всього
Витрати сировини та матеріалів, витртати на оплату праці, нарахування на на оплату праці, витрати з
амортизації основних засобів в складі собівартості реалізації готової продукції за 2017 та 2016 роки
представлено нижче:
Сировина та основні матеріали
Пакувальні матеріали
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Амортизація основних засобів

2017
336 171
90 189
90 318
19 282
56 563

2016
295 092
78 368
72 984
15 481
56 932

2017
49 089
8 711
17 435
10 727
7 994
1 969

2016
43 702
7 267
10 576
10 464
7 572
1 469

1 236
2 290
2 984
1 713
3 406
107 554

1 286
3 172
3 183
2 513
2 294
93 498

22. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати Компанії включають наступні статті:

Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Консультаційні послуги
Транспорт і відрядження
Поточний ремонт та утримання основних засобів
Амортизація основних засобів та нематеріальних
активів
Зв'язок та комунікація
Представницькі витрати
Послуги банку
Податки і збори
Інші адміністративні витрати
Всього

До складу адміністративних витрат в частині витрат на транспорт і відрядження входять витрати на
заробітну плату, нарахування на заробітну плату та амортизацію основних засобів. Суми вищевказаних
витрат наведені нижче:

Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Амортизація основних засобів

2017
1 323
279
529

2016
1 757
364
614

2017

2016

23. Витрати на збут
Витрати на збут Компанії включають наступні статті:
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Маркетингові послуги
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Витрати на збут медпрепаратів
Витрати на рекламу
Bитрати представництв за кордоном
Транспорт і відрядження
Інформаційні послуги та послуги користування
базами даних
Поточний ремонт та утримання основних засобів
Амортизація основних засобів
Інші витрати на збут
Всього

52 343
67 819
10 954
34 828
36 389
16 021
6 103
1 358

40 099
52 880
8 693
24 031
22 514
16 251
4 719
999

1 261
464
227 540

906
352
317
171 761

До складу витрат на транспорт, витрат на збут лікарських засобів, витрат представництв за кордоном в
складі витрат на збут відносяться витрати на заробітну плату, нарахування на заробітну плату та
амортизація основних засобів. Суми вищевказаних витрат наведені нижче:
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Амортизація основних засобів

2017
13 001
3 519
1 776

2016
12 234
3 338
1 052

2017
9 214

2016
19 748

6 742
1 361
1 288
273
651
833
111
20 473

6 081
1 377
1 025
1 122
663
258
79
526
30 879

24. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи Компанії включають наступні статті:

Прибуток від реалізації іноземної валюти та доход від
операційної курсової різниці
Доходи від діяльності їдальні
Відшкодування списаних активів
Прибуток від реалізації виробничих запасів, (нетто)
Дохід від коригування резерву сумнівної заборгованості
Роялті
Дохід від відновлення корисності основних засобів
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Інші доходи
Всього
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25. Інші операційні витрати
Інші витрати операційної діяльності Компанії включають наступні статті:
Збиток від реалізації іноземної валюти та втрати від
операційної курсової різниці
Собівартість діяльності їдальні
Витрати на дослідження та розробку препаратів
Внески до недержавного пенсійного фонду
Лікарняні виплати
Членські внески
Втрати від псування цінностей
Знецінення депозитів та грошових коштів на рахунках в
банках
Сумнівні та безнадійні борги
Інші витрати
Всього

2017
12 309

2016
40 777

12 878
8 318
8 149
2 329
771
867
-

11 385
10 107
6 543
1 926
1 753
1 026
1 064

32 145
4 441
82 207

118
3 336
78 035

До складу собівартості діяльності їдальні, витрат на дослідження та розробки, входять витрати на
заробітну плату, нарахування на заробітну плату та амортизацію основних засобів. Суми таких витрат
в складі інших операційних витрат наведені нижче:
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Амортизація основних засобів

2017
16 767
2 309
830

2016
13 809
1 861
653

26. Фінансові витрати та фінансові доходи
Фінансові витрати та доходи Компанії, що виникли у відповідних звітних періодах, мають наступну
структуру:
Відсотки за кредитами
Витрати від первісного визнання позик за
амортизованою вартістю
Всього фінансові витрати
Відсотки одержані
Доходи від оцінки виданих позик за амортизованою
вартістю
Всього фінансові доходи

2017
(693)

2016
(601)

(4 351)

(3 917)

(5 044)

(4 518)

50

71

2 443

1 474

2 493

1 545

27. Інші доходи (витрати), нетто
Інші доходи та витрати Компанії від звичайної діяльності, що виникли у відповідних звітних періодах,
мають наступну структуру:
Дохід від безоплатно отриманих активів
Збиток від вибуття основних засобів
Благодійна допомога
Всього

2017
149
(24)
(5 710)
(5 585)

2016
670
(1 917)
(3 038)
(4 285)
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28. Податок на прибуток
Дочірнє підприємство Компанії ТОВ «KORVITA-FARM» не є платником податку на прибуток та сплачує
передбачений законодавством Узбекистану єдиний податок, що визначається з обсягу реалізації.
Ставка податку на прибуток в Україні в 2017 та 2016 роках – 18%.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітні роки, що закінчились 31 грудня 2017 та
2016:
2017
2016
Поточний податок на прибуток:
Витрати по поточному податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток:
Пов'язаний з виникненням та зменшенням тимчасових різниць
Витрати з податку на прибуток, відображені у
консолідованому звіті про сукупні доходи
Інший сукупний дохід:
Переоцінка основних засобів
Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі
статтями, які безпосередньо відносяться до іншого
сукупного доходу протягом року

24 909

28 206

(7 598)
17 311

(1 636)
26 570

-

11 881
11 881

Звірка між витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звітні роки, що закінчились
31 грудня 2017 та 2016:
2017
2016
Прибуток до оподаткування
91 072
137 042
731
500
Прибуток (збиток) неплатників податку
90 341
136 542
Прибуток до оподаткування платників податку
(16 261)
(24 578)
Податок на прибуток за ставкою 18%
Доходи (витрати), які не змінюють податкову базу з податку на
(1 050)
(1 992)
прибуток
Витрати з податку на прибуток, відображені у
(17 311)
(26 570)
консолідованому звіті про сукупний доход
Відстрочені податки, які виникають внаслідок тимчасових різниць, за 2017 рік наведено нижче:
31 грудня
2016
Основні засоби
Торговельна дебіторська заборгованість
Розрахунки з працівниками
Резерв на оплату відпусток

(51 607)
118
991
(50 498)

Визнано у
прибутку і
збитках
1 400
5 786
(47)
459
7 598

31 грудня
2017
(50 207)
5 786
71
1 450
(42 900)

Відстрочені податки, які виникають внаслідок тимчасових різниць, за 2016 рік наведено нижче:
31 грудня
Визнано в
Визнано у
31 грудня
2015
іншому
прибутку і
2016
сукупному
збитках
доході
Основні засоби
(34 836)
(17 826)
1 055
(51 607)
Торговельна кредиторська
97
(97)
заборгованість
Розрахунки з працівниками
118
118
Резерв на оплату відпусток
431
560
991
(34 308)
(17 826)
1 636
(50 498)

94

29. Виплати працівникам
Структура витрат на оплату праці працівників, визнаних у консолідованому звіті про сукупний дохід,
наведена нижче:
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Всього

2017
238 317
45 054
283 371

2016
197 366
37 004
234 370

Компанія здійснює обов’язкові відрахування до Державного фонду соціального страхування на суму,
яка розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі суми відображаються як
витрати у тому періоді, коли працівникові нараховується відповідна винагорода.
Станом на 31 грудня 2017 року Компанія не має додаткових зобов’язань за пенсійними планами,
допомозі після виходу на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення перед нинішніми або
колишніми працівниками.
30. Операції з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або
здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних рішень. Під
час розгляду відносин із кожною можливою пов’язаною стороною, увага приділяється сутності
відносин, а не лише юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть здійснювати операції, які не можуть здійснювати непов’язані сторони, та
операції між пов’язаними сторонами можуть не здійснюватися на основі тих самих строків, умов та сум,
що й операції між непов’язаними сторонами.
У 2017 операції з пов’язаними сторонами здійснювалися в порядку ведення звичайної господарської
діяльності. Згідно з існуючими критеріями визначення пов’язаних сторін, пов’язані сторони Компанії
разгядаютьcя в розрізі наступних категорій:
a) асоційовані підприємства;
b) підприємства, що здійснюють спільний контроль над підприємством або мають значний вплив
на підприємство;
c) вищий управлінський персонал;
d) інші пов'язані сторони.
Операції з пов’язаними сторонами за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років
представлені нижче:
Компанії, що здійснюють спільний контроль над
підприємством або мають значний вплив на
підприємство
Продаж товарів
Надання послуг
Придбання товарів, робіт, послуг
Переуступка боргу та повернення раніше виданої позики

2017

2016

12 259
130
86 294
-

9 079
503
78 746
20 783
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30. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)
Залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 року та 31
грудня 2016 представлені залишками у розрахунках з компаніями, що здійснюють спільний контроль
над підприємством або мають значний вплив на підприємство, як представлено нижче:

Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість
Передоплати видані
Торговельна кредиторська заборгованість

2017

2016

45
24 204

60
8 822

Сума винагороди вищого управлінського персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2017, та за рік, що
закінчився 31 грудня 2016, наведена нижче.
2017
9 979
1 234
950
12 163

Оплата праці
Премії та бонуси
Нарахування на оплату праці
Всього

2016
8 018
2 599
854
11 471

В 2017 році Компанія виплатила вищому управлінському персоналу дивідендів (платежів на акцію) на
суму 110 тис.грн. (2016: 510 тис.грн.).
31. Звірка зобов'язань, що виникають внаслідок фінансової діяльності
Нижче наведена таблиця деталізує зміни зобов'язань Компанії, що виникають внаслідок фінансової
діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою
діяльністю, є тими, для яких грошові потоки були або майбутні грошові потоки класифікуються у звіті
про рух грошових коштів Компанії як грошові потоки від фінансової діяльності.

у тисячах гривень
Кредити банків
Заборгованість з виплати
дивідендів

-

Грошові
потоки від
фінансової
діяльності
-

79
79

01 січня
2017

Виплачені
відсотки

Інші зміни
(a)

31 грудня
2017

(693)

693

-

(18 629)

-

18 632

82

(18 629)

(693)

19 325

82

(a) Інші зміни включають нараховані відсотки,оголошені дивіденди.
32. Фінансові активи та фінансові зобов’язання
Фінансові активи Компанії в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними
категоріями:
Довгострокові фінансові активи
31.12.2017
31.12.2016
Довгострокові позики надані
6 795
Всього інвестиції
6 795
Короткострокові фінансові активи
Торгівельна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього короткострокові фінансові активи
Всього фінансові активи

255 653
135
10 281
266 069
272 864

204 839
8 978
10 046
223 863
223 863
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32. Фінансові активи та фінансові зобов’язання (продовження)
Керівництво Компанії вважає, що всі вищезазначені фінансові активи, які не є знеціненими на кожну
звітну дату, є надійними в достатній мірі. Жоден з фінансових активів Компанії не забезпечений
заставою або іншими посилюючими кредитними умовами.
Фінансові зобов’язання Компанії в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними
категоріями:
31.12.2017
191 964
716
192 680

Торгівельна кредиторська заборгованість
Інша кредиторська заборгованість
Всього фінансові зобов’язання

31.12.2016
178 923
596
179 519

Компанія управляє своєю ліквідністю шляхом періодичного моніторингу.
Нижче представлено порівняльні дані в розрізі класів балансової та справедливої вартості фінансових
інструментів Компанії, інших ніж тих, балансова вартість яких наближена до їх справедливої вартості:
31.12.2017
Балансова Справедлива
вартість
вартість
Фінансові активи
Позики надані
Всього

6 795
6 795

6 795
6 795

31.12.2016
Балансова Справедлива
вартість
вартість
8 702
8 702

8 702
8 702

Керівництво оцінило справедливу вартість грошових коштів та короткострокових депозитів, торгової
дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості, торгової кредиторської та іншої
кредиторської заборгованості як таку, що приблизно дорівнює балансовій вартості таких інструментів, в
основному за рахунок короткостроковості їх терміну погашення. Оцінка справедливої вартості
фінансових інструментів грунтується на вхідних даних, віднесених до Рівня 3 ієрархії справедливої
вартості.
33. Політики управління ризиками
Фінансові зобов’язання Компанії включають кредити отримані та торгову та іншу кредиторську
заборгованість. Основною метою фінансових зобов’язань є забезпечення фінансування операційної
діяльності Компанії. Фінансові активи Компанії включають надані позики, торгову та іншу дебіторську
заборгованість, грошові кошти та короткострокові депозити.
Компанія зазнає впливу наступних фінансових ризиків: ринковий ризик, кредитний ризик та ризик
ліквідності. Стратегічна політика менеджменту Компанії спрямована на аналіз непередбачуваності
фінансових ринків та пошуку шляхів зниження потенційного негативного ефекту на фінансові
результати діяльності Компанії.
Ринковий ризик
Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків фінансових
інструментів буде коливатися в залежності від зміни ринкових цін. Ринковий ризик включає три види
ризику: валютний ризик, ризик відсоткової ставки та ризик зміни ціни. До фінансових інструментів, які
зазнають впливу ринкового ризику, відносяться кредити отримані, позики надані та короткострокові
депозити.
Валютний ризик
Компанія здійснює суттєві операції з іноземними контрагентами, як покупцями готової продукції, так і
постачальниками обладнання і сировини. Таким чином, Компанія є чутливою до впливу валютного
ризику, особливо в умовах нестабільності курсу національної валюти, що значно збільшує її потенційні
втрати від курсових різниць. Однак керівництво Компанії здійснює оперативне спостереження за
динамікою валютних котирувань та вживає заходи щодо мінімізації втрат від коливань ціни на іноземні
валюти.
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33. Політики управління ризиками (продовження)
Балансову вартість суттєвих монетарних активів та зобов’язань Компанії, виражених в іноземній
валюті, станом на 31 грудня 2017 року, наведено нижче:
Активи
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього фінансових активів
Зобов'язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Всього фінансових зобов'язань
Всього чистий результат

USD
32 420
2 332
34 752

EUR
14 202
678
14 880

UZS
231
231

(96 171)
(96 171)
(61 419)

(22 723)
(22 723)
(7 843)

(300)
(300)
(69)

Балансову вартість суттєвих монетарних активів та зобов’язань Компанії, виражених в іноземній
валюті, станом на 31 грудня 2016 року, наведено нижче:
Активи
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього фінансових активів
Зобов'язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Всього фінансових зобов'язань
Всього чистий результат

USD
16 685
1 312
17 997

EUR
7 733
189
7 922

UZS
790
790

(125 070)
(125 070)
(107 073)

(7 483)
(7 483)
439

(1 245)
(1 245)
(455)

Зміцнення (ослаблення) наступних валют по відношенню до української гривні станом на звітну дату
призвело б до зменшення (збільшення) чистого прибутку і власного капіталу на суми, зазначені нижче.
31.12.2017
Зміна курсу
Вплив на
прибуток до
оподаткування

31.12.2016
Зміна курсу
Вплив на
прибуток до
оподаткування

UAH / USD
UAH / EUR
UAH / UZS

10%
10%
10%

(6 142)
(784)
(7)

10%
10%
10%

(10 707)
44
(46)

UAH / USD
UAH / EUR
UAH / UZS

-5%
-5%
-5%

3 071
392
4

-5%
-5%
-5%

5 354
(22)
23

Даний аналіз передбачає, що всі інші змінні, зокрема процентні ставки, залишаються незмінними.
Ризик зміни відсоткової ставки
Відсотковий ризик – це ризик того, що зміни плаваючих ставок відсотку негативно впливатимуть на
фінансові результати Компанії. Компанія не використовує похідних інструментів для управління
доступністю відсотковому ризикові, одночасно всі фінансові активи та зобов’язання Компанії мають
фіксовані ставки, тому цей ризик відсутній.
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33. Політики управління ризиками (продовження)
Ризик зміни ціни
Ризик зміни ціни обумовлений високим рівнем конкуренції серед підприємств галузі. Багато іноземних
компаній нарощують або планують збільшити свої виробничі потужності в Україні. Намітилася
консолідація галузі на базі декількох найпотужніших підприємств. Всі ці чинники призводять до
залежності цінової та маркетингової політики Компанії від аналогічної політики конкурентів. Ризики
коливання цін на ринку планується частково знизити за рахунок розробки нових конкурентоспроможних
лікарських препаратів.
Кредитний ризик
Кредитний ризик Компанії обмежується її фінансовими активами та не є суттєвим. Компанія постійно
здійснює моніторинг своєчасності погашення покупцями та іншими контрагентами своїх зобов’язань та
враховує дану інформацію при управлінні кредитними ризиками та при аналізі дотримання платіжної
дисципліни. Її фінансові активи не забезпечені ані заставою, ані іншими кредитними гарантіями.
Середні строки оплати основними дистриб’юторами Компанії за поставлену їм продукцію не
перевищують 60 днів. Максимальний кредитний ризик Компанії обмежений чистою вартістю
фінансових активів, що представлені у консолідованому звіті про фінансовий стан, а саме:
Активи
Торговельна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Довгострокові позики надані
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього

31.12.2017
255 653
135
6 795
10 281
272 864

31.12.2016
204 839
8 978
10 046
223 863

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року торгова дебіторська заборгованість за строками
прострочки погашення представлена наступним чином:

не прострочена
прострочена до 90 днів
прострочена від 90 до 150 днів
прострочена від 150 до 365 днів
понад 1 рік
Всього

31.12.2017
Дебіторська
Резерв
заборгованість
217 175
33 341
5 137
32 145
(32 145)
287 798
(32 145)

31.12.2016
Дебіторська
Резерв
заборгованість
184 791
20 048
995
(995)
205 834
(995)

Інформація про рейтинг банківських установ, в яких Компанія зберігає грошові кошти, представлена в
Примітці 13.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не буде спроможною погасити всі зобов’язання, коли
настане строк сплати. Компанія здійснює ретельний моніторинг запланованих погашень
довгострокових зобов’язань та прогнозів щодо грошових надходжень та виплат в процесі звичайної
операційної діяльності. Дані, які використовуються для аналізу відповідних грошових потоків,
відповідають даним контрактів.
Ліквідність аналізується в розрізі багатьох часових проміжків: щоденно, щотижня, 30-ти денне
прогнозування, виходячи з попереднього дня. Довгострокові потреби ліквідності для 180 та 360 днів
розглядаються на щомісячній основі. Чисті потреби в грошових коштах порівнюються з існуючими
борговими зобов’язаннями з метою визначення прогалин та нестач.
Компанія активно використовує кредити овердрафт та поновлювальні кредитні лінії з метою
зменшення фінансових витрат та управління ризиками ліквідності.
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33. Політики управління ризиками (продовження)
У таблиці нижче вказані терміни погашення заборгованості за фінансовими зобов'язаннями Компанії
станом на 31 грудня 2017 року на підставі умов, викладених у договорах:
Фінансові зобов'язання
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Всього фінансових зобов'язань

Зобов'язання у розрізі строків погашення
менше 1
від 1 до 5
більше 5
Всього
року
років
років
192 680
192 680
192 680

-

-

192 680

У таблиці нижче вказані терміни погашення заборгованості за фінансовими зобов'язаннями Компанії
станом на 31 грудня 2016 року на підставі умов, викладених у договорах:
Фінансові зобов'язання
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Всього фінансових зобов'язань

Зобов'язання у розрізі строків погашення
менше 1
від 1 до 5
більше 5
Всього
року
років
років
179 519
179 519
179 519

-

-

179 519

Ризик концентрації
У 2017 році розрахунки з 3-ма найбільшими покупцями забезпечили компанії 73% реалізації готової
продукції (в 2016 році з 4-ма найбільшими покупцями - 81%). Найбільші контрагенти –ТзОВ «БаДМ, СП
«Оптіма-Фарм ЛТД», ТзОВ «Вента. ЛТД». Дана ситуація типова для фармацевтичної галузі, оскільки
вищевказані компанії входять в 10 найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції на ринку
України.
Сальдо торгівельної дебіторської заборгованості 3-х найбільших контрагентів станом на 31 грудня 2017
року складає 186 822 тис. грн., або 73% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості.
(Станом на 31 грудня 2016 року сальдо дебіторської заборгованості 3-х найбільших контрагентів
склало 169 761 тис. грн., що становило 83% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості на
кінець 2016 року).
У 2017 році розрахунки з 5 найбільшими постачальниками забезпечили компанії 28% суми закупівель
(в 2016 - 33%). Сальдо торгівельної кредиторської заборгованості по 5 найбільших контрагентах на 31
грудня 2017 року складає 99 243 тис. грн., що становило 52% від загальної торгівельної кредиторської
заборгованості на кінець 2017 року. (Станом на 31 грудня 2016 року сальдо кредиторської
заборгованості по 5 найбільших контрагентах склало 128 672 тис. грн., що становило 72% від загальної
торгівельної кредиторської заборгованості на кінець 2016 року).
34. Політики управління капіталом
Політики Компанії стосовно управління капіталом включають:
- гарантування здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
- забезпечення повернення власникам прибутків від вкладеного капіталу.
Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, складена на основі
принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у
нормальному ході бізнесу.
Компанія моніторить співвідношення власного капіталу та позикових коштів. Метою Компанії в
управлінні капіталом є отримання максимальних прибутків від вкладеного капіталу на рівні вищому, ніж
від інших альтернативних напрямків використання грошових коштів.
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35. Потенційні та умовні зобов’язання
Політична та економічна криза
В останні роки Україна переживає політичну та економічну кризу. Політичні та соціальні безлади, які
розпочались наприкінці 2013 року і розгорнулися в 2014 році, у поєднанні з регіональною напруженістю
привели до анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, повноцінного військового
зіткнення з сепаратистами в деяких регіонах Донецької та Луганської областей і, в кінцевому підсумку,
до істотного ухуднення політичних та економічних відносин України з Російською Федерацією.
З 2016 року українська економіка демонструє ознаки стабілізації. В 2017 році річна інфляція складала
13,7% (2016 рік: 12,4%), плавний ріст реального ВВП склав близько 2,1% (2016 рік: 1,4%), національна
валюта стабілізувалася.
Що стосується торгівлі, економіка демонструвала переорієнтацію на ринок Європейського союзу
(«ЄС»), яка стала результатом підписаної Угоди про асоціацію з ЄС в січні 2016 року, і як наслідок,
створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі («ПВЗВТ»). Відповідно до цієї угоди Україна
взяла на себе зобов'язання гармонізувати свої національні правила, норми і стандарти з ЄС, поступово
знижувати ввізні мита на товари з країн-членів ЄС і скасовувати експортні мита протягом 10-річного
перехідного періоду. Реалізація ПВЗВТ розпочалося 1 січня 2017 року. В результаті Російська
Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські експортні товари. У
відповідь Україна застосувала аналогічні заходи проти російської продукції.
Що стосується валютного регулювання, Національний банк України продовжив пом'якшення раніше
введених обмежень: на покупку іноземної валюти, розрахунки за зовнішньоекономічними операціями
(включаючи виплату дивідендів за 2017 рік), а також зобов'язання із продажу валютної виручки.
При підготовці даної консолідованої фінансової звітності відомий і оцінюваний вплив вищевказаних
подій на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді було враховано
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації в осяжному майбутньому в значній мірі
залежить від успішності дій, що вживаються Урядом, однак подальші економічні і політичні події в
даний час важко передбачити.
Керівництво проводить моніторинг розвитку подій в поточних умовах і при необхідності вживає всіх
заходів для цілей мінімізації будь-яких негативних наслідків в максимально можливій мірі. Подальші
несприятливі події в політичних, макроекономічних умовах і / або умовах міжнародної торгівлі, які
можуть також негативно вплинути на фінансове становище і результати діяльності Компанії, в даний
момент неможливо визначити.
Гарантії отримані та видані
Станом на 31 грудня 2017 року Компанія не мала виданих гарантій щодо зобов'язань третіх осіб.
Станом на 31 грудня 2017 року банк INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION WASHINGTON,DC US
видав на користь Компанії гарантію на суму 634 000,00 Євро в якості гарантії виконання нею
зобов’язань за договором на придбання обладнання у постачальника-нерезидента.
Станом на 31 грудня 2017 на користь Компанії банком за договорами авалювання векселів на сплату
акцизного збору при придбанні спирту етилового авальовано векселі на загальну суму 1 206 тис. грн.
(31 грудня 2016: 1 534 тис. грн.). Дане авалювання заставою майна не забезпечувалось.
Зобов’язання інвестиційного характеру
Станом на 31 грудня 2017 контрактні зобов'язання Компанії щодо придбання основних засобів
складали 177 151 тис. грн., при цьому, пов’язані з такими зобов’язаннями передоплати видані станом
на 31 грудня 2017 складали суму 14 027 тис. грн., покриття по безвідкличному акредитиву - 19 782 тис.
грн. (31 грудня 2016: нуль).
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35. Потенційні та умовні зобов’язання (продовження)
Інші потенційні та умовні зобов’язання
Компанія здійснює добровільні додаткові відрахування до недержавного пенсійного фонду. Відповідно
до умов договору, всім співробітникам Компанії, які працювали на підприємстві більше, ніж три роки,
щомісячно нараховується додаткова пенсія, яка перераховується до недержавного пенсійного фонду.
Після звільнення співробітника нарахування припиняються, а всі подальші взаєморозрахунки стосовно
виплати ведуться безпосередньо між працівником та недержавним пенсійним фондом. Станом на 31
грудня 2017 року сума заборгованості перед фондом становить 735 тис.грн. (31 грудня 2016: 594
тис.грн.). Згідно з договором у випадку несплати зобов’язання у Компанії не виникає додаткових
зобов’язань (штрафів, пені).
Судові процеси
В ході звичайної господарської діяльності Компанія бере участь у судових розглядах.
В 2017 році Компанія є стороною судового процесу щодо стягення з неї заборгованості в сумі 2 837
тис.грн. за позовом банку, що грунтується на договорах факторингового фінансування, укладеними
банком з третьою особою. За оцінками Керівництва, ймовірність вирішення спору на користь Компанії є
високою, оскільки факторинг проведено щодо заборгованості за операціями, участь в яких Компанією
не приймалась та, відповідно, не може бути підтверджена. Резерв на звітну дату щодо такого судового
спору Компанією не створювався.
Керівництво Компанії вважає, що результати будь-яких інших судових розглядів не матимуть істотного
впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії.
Операційна оренда
Компанія орендує за договорами оренди, які не передбачають безумовне право орендаря на
розірвання договору, земельну ділянку, складське та офісне приміщення. Майбутні мінімальні орендні
платежі за операційною орендою за договорами оренди, по яких Компанія виступає орендарем, подано
нижче:

до 1 року
від 1 до 5 років
більше 5 років
Всього

31.12.2017
935
1 998
2 606
5 539

31.12.2016
1 510
3 891
6 044
11 445

Договори операційної оренди не містять ніяких умовних зобов’язань щодо орендних платежів.
36. Події після дати балансу
В січні 2018 року Компанія підписала з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткову угоду щодо
збільшення загального ліміту овердрафту до суми 10 000 тис. грн. з подальшим переглядом починаючи
з лютого 2018 кожні три місяці.
Керівництво Компанії стверджує, що після звітної дати не відбулось жодних інших подій, які вимагають
коригування чи розкриття в даній фінансовій звітності.
37. Авторизація фінансової звітності
Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, схвалена 24 квітня 2018
року.
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