
Титульний аркуш 
 

24.11.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 1121/19-05 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

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

Генеральний директор    Пасiчник М.Ф. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 
 

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2021 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр 
"Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23518596 
4. Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру,17 
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442050309, 0442050309 
6. Адреса електронної пошти: olga-a@bhfz.com.ua 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку http://bcpp.com.ua/shareholders 24.11.2021 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 



КОДИ 
Дата 30.09.2021 

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

за ЄДРПОУ 23518596 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників: 884 
Адреса, телефон: 03134 м. Київ, вул. Миру,17, 0442050309 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 30.09.2021 p. 

Форма №1-к 
Код за ДКУД 1801007 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 9 046 5 708 
    первісна вартість 1001 19 593 21 590 
    накопичена амортизація 1002 ( 10 547 ) ( 15 882 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 383 758 93 174 
Основні засоби 1010 861 828 1 199 042 
    первісна вартість 1011 1 723 659 2 117 897 
    знос 1012 ( 861 831 ) ( 918 855 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 899 899 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 1 255 531 1 298 823 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 468 929 567 321 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 369 498 345 987 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 12 442 16 137 
    з бюджетом 1135 9 978 9 596 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 77 195 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 689 1 256 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 840 32 040 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 65 96 
Усього за розділом II 1195 893 518 972 628 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 2 149 049 2 271 451 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19 036 19 036 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 607 544 605 590 
Додатковий капітал 1410 1 818 1 219 
Емісійний дохід 1411 340 340 
Накопичені курсові різниці 1412 1 205 606 
Резервний капітал 1415 4 857 4 857 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 224 608 1 439 100 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Неконтрольована частка 1490 496 -5 
Усього за розділом I 1495 1 858 359 2 069 797 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 83 099 83 096 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 83 099 83 096 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 108 949 51 529 
    розрахунками з бюджетом 1620 35 731 14 919 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 30 471 11 054 
    розрахунками зі страхування 1625 5 366 3 604 
    розрахунками з оплати праці 1630 22 616 13 306 
    одержаними авансами 1635 2 693 8 768 
    розрахунками з учасниками 1640 173 344 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 27 083 22 837 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 4 980 3 251 
Усього за розділом IІІ 1695 207 591 118 558 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 2 149 049 2 271 451 

Примітки: Аудит скороченої консолiдованої фiнансової звiтностi  за 9 мiсяцiв 2021 та 9 мiсяцiв 2020 року 
не проводився. 
 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 30.09.2021 

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

за ЄДРПОУ 23518596 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 1 307 415 1 161 136 

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 ( 659 102 ) ( 602 453 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 648 313 558 683 

    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 17 710 34 385 
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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 101 773 ) ( 95 087 ) 
Витрати на збут 2150 ( 223 211 ) ( 184 927 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 45 381 ) ( 65 723 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 295 658 247 331 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 888 
Інші доходи 2240 19 168 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 ) ( 3 426 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 2 246 ) ( 16 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 293 429 244 945 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -54 959 -44 085 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 238 470 200 860 

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

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 -519 72 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -519 72 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -519 72 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 237 951 200 932 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 2470 238 469 200 452 

    неконтрольованій частці 2475 1 408 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 2480 237 871 200 797 

    неконтрольованій частці 2485 80 135 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 505 528 403 689 
Витрати на оплату праці 2505 232 865 220 748 
Відрахування на соціальні заходи 2510 53 277 44 902 
Амортизація 2515 67 697 32 192 
Інші операційні витрати 2520 175 132 155 090 
Разом 2550 1 034 499 856 621 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 10 351 10 351 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 10 351 10 351 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 23 038,000000 19 405,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 23 038,000000 19 405,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 2 500,00 0,00 
Примітки: Аудит скороченої консолiдованої фiнансової звiтностi  за 9 мiсяцiв 2021 та 9 мiсяцiв 2020 року 
не проводився. 
 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 30.09.2021 

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

за ЄДРПОУ 23518596 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 350 602 1 168 478 
Повернення податків і зборів 3005 30 039 22 662 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 30 039 22 662 
Цільового фінансування 3010 5 770 2 805 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 46 832 46 000 
Надходження від повернення авансів 3020 0 988 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 107 28 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 26 37 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 507 500 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1 033 1 248 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 675 122 ) ( 599 826 ) 
Праці 3105 ( 210 482 ) ( 174 250 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 56 005 ) ( 46 526 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 167 998 ) ( 138 086 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 74 230 ) ( 36 901 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 1 516 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 93 768 ) ( 99 669 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 152 455 ) ( 107 546 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 290 ) ( 1 024 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 26 681 ) ( 19 636 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 144 883 155 852 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 1 178 176 
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 0 204 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 120 233 ) ( 59 856 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 33 618 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -119 055 -93 094 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 5 547 277 606 
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 ( 5 547 ) ( 307 605 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 24 058 ) ( 398 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 ) ( 3 425 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 19 084 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -24 060 -52 906 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 768 9 852 
Залишок коштів на початок року 3405 30 840 13 798 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -568 625 
Залишок коштів на кінець року 3415 32 040 24 275 

Примітки: Аудит скороченої консолiдованої фiнансової звiтностi  за 9 мiсяцiв 2021 та 9 мiсяцiв 2020 року 
не проводився. 
 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 30.09.2021 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий 
центр "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" за ЄДРПОУ 23518596 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За дев'ять місяців 2021 року  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

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

Залишок на початок року 4000 19 036 607 544 1 818 4 857 1 224 60
8 

0 0 1 857 863 496 1 858 359 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4095 19 036 607 544 1 818 4 857 1 224 60
8 

0 0 1 857 863 496 1 858 359 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 238 469 0 0 238 469 1 238 470 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 -599 0 0 0 0 -599 80 -519 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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  

4200 0 0 0 0 -25 877 0 0 -25 877 -582 -26 459 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

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 -1 954 0 0 1 900 0 0 -54 0 -54 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -1 954 -599 0 214 492 0 0 211 939 -501 211 438 

Залишок на кінець року  4300 19 036 605 590 1 219 4 857 1 439 10
0 

0 0 2 069 802 -5 2 069 797 

Примітки: Аудит скороченої консолiдованої фiнансової звiтностi  за 9 мiсяцiв 2021 та 9 мiсяцiв 2020 року не проводився. 
 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



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

1. Загальна інформація та операційне середовище 
1.1. Загальна інформація 

Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ПАТ 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ») було створене у вересні 1995 року у м. Києві.  Юридична та фізична адреса ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ»: 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 17. 

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та його дочірніх 
підприємств (далі разом – «Група»), а саме: 

• Підприємство за участю іноземного капіталу у формі ТОВ «KORVITA-FARM» (далі - ТОВ 
«KORVITA-FARM»). Частка ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у статутному капіталі ТОВ 
«KORVITA-FARM» складає 90%. 

• ТОВ Спільне українсько-китайське фармацевтичне підприємство «Дружба». Частка ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ» у статутному капіталі ТОВ Спільне українсько-китайське фармацевтичне 
підприємство «Дружба» складає 66,7%. З 2015 року знаходиться в стадії припинення відповідно до положень 
його статуту. 

Основним видом діяльності Групи є виробництво та оптова торгівля лікарськими препаратами. На сьогоднішній день 
Група має дослідно-впроваджувальну лабораторію та широку географію поставок.  

В Групі розроблена, впроваджена та функціонує інтегрована система управління якістю ISO 9001:2000, ISO 
14001:1997, ISO 50001. Враховуючи інтеграцію України до Євросоюзу, Група реалізує стратегію приведення процесу 
виробництва лікарських засобів у відповідність до вимог Належної виробничої практики (GMP). Група є членом 
Асоціації фармацевтичних виробників України, яка об’єднує найбільші фармацевтичні підприємства України. 

Група працює у одному операційному сегменті: виробництво та оптова торгівля лікарськими препаратами. 

У планах Групи на 2021 рік є продовження процесу проектування, реконструкції та технічного переоснащення 
виробництва з використанням обладнання найвідоміших європейських виробників за рахунок отриманого прибутку. 
Стратегією подальшої діяльності Групи є розширення асортименту продукції шляхом розробки нових препаратів, а 
також освоєння нових ринків збуту. 

Середня облікова чисельність працівників Групи за 9 місяців 2021 р. становила 884 особу, у 2020 – 901 особа. 

1.2. Операційне середовище 

Група здійснює свою діяльність в Україні. Протягом останніх років економіка України почала демонструвати ознаки 
відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Після відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 
році економіка України зазнала негативного впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 
Поступове скорочення карантинних обмежень у 2021 році разом із поширенням вакцинації сприяли пожвавленню 
економічної діяльності підприємств та підвищенню рівня ділових очікувань, попри появу нових штамів 
коронавірусу. 

Задля стримання інфляції Національний банк України (далі – «НБУ») піднімав облікову ставку у першому півріччі 
2021 року: до 6,5% річних у березні 2021 (з 6% річних, яка діяла з 11 червня 2020 року) та до 7,5% річних у квітні 2021 
року. 23 липня 2021 року НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних, після чого 9 вересня 2021 року облікова 
ставка була встановлена на рівні 8,5% річних.  

Пожвавлення інтересу іноземних інвесторів також сприяло відновленню української економіки протягом 2021 року, 
завдяки чому відбулося зміцнення української гривні щодо іноземних валют. Так станом на 30 вересня 2021 року 
офіційний обмінний курс національної валюти становив 26,5760 гривні за 1 долар США (станом на 31 грудня 2020 
року – 28,2746) та 30,9810 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2020 року – 34,7396). 

При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками залишаються: продовження 
російської збройної агресії проти України; відсутність консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних 
реформ, а також низький рівень залучення іноземних інвестицій. 

Спалах COVID-19 

Спалах захворювання COVID-19 вперше було зареєстровано незадовго до закінчення 2019 року. У той час в м. Ухань, 
столиці китайської провінції Хубей, було виявлено велику кількість випадків «пневмонії невідомого походження». 
31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про новий тип вірусу. З тих 
пір вірусна інфекція поширилася по всьому світу. 11 березня 2020 р ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією. 



Швидке поширення пандемії у 2020-2021 роках спонукало уряди багатьох країн, у тому числі України, до 
запровадження різних заходів боротьби зі спалахом, включаючи обмеження подорожей, закриття бізнесу, режим 
ізоляції певної території, карантину, тощо. Ці заходи вплинули на глобальний ланцюжок поставок, попит на товари 
та послуги, а також масштаби ділової активності, що спричинило волатильність на фінансових та товарних ринках. 
Криза, обтяжена карантинними заходами негативно позначилася на обсягах виробництва, капітальних інвестиціях та 
зайнятості. Це погіршило фінансовий стан значної частини підприємств, падіння доходів, тощо. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Групи, його доходи від реалізації, здатність 
Групи генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати 
свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність 
Групи не був суттєвим. 

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого 
географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання 
поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, 
замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення 
нормальних економічних та операційних умов. Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, 
управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Групи; однак, існують фактори, що 
знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних 
спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 
 

2. Основа підготовки проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності 
2.1. Основа підготовки 

Ця проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, 
була складена у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова 
звітність» (далі − «МСБО 34»). 

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 Групи. 

Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень, і всі значення округлені до 
найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 

2.2. Основа консолідації 

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність материнської компанії і її дочірніх підприємств 
станом на 30 вересня 2021 р. Контроль досягається в тому випадку, коли Товариство 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, Товариство контролює об'єкт інвестицій тільки в 
тому випадку, якщо Товариство: 

- 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 Товариства меншої, ніж більшість кількості прав голосу або аналогічних прав відносно 
об'єкта інвестицій, Товариство 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 Товариству. 

Товариство 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 
Товариство отримує контроль над дочірнім підприємством, і припиняється, коли Товариство 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 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 Товариства. 

Зміна частки участі в дочірньому підприємстві без втрати контролю враховується як операція з власним капіталом. 

Якщо Товариство 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. 

2.3. 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 Групи 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. 

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: 

 

 

 2021 2020 

Станом на кінець періоду 0,252 0,273 

Середній курс за 9 місяців 0,261 0,266 

 

2.4. Принцип безперервності діяльності 

Представлена проміжна скорочена консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу 
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної 
господарської діяльності.  

  



3. Нові стандарти та стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 

При складанні цієї проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Група дотримувалася тієї самої 
облікової політики та методів розрахунку, які застосовувалися при підготовці річної консолідованої фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, за винятком прийнятих поправок до існуючих стандартів, які 
набрали чинності з 1 січня 2021 року. 

У 2021 році Група вперше застосувало поправки, які набрали чинності з 1 січня 2021 року в межах реформи базової 
процентної ставки (етап 2) та включали поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти розкриття інформації». Зазначені поправки не 
мали істотного впливу на проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність Групи. 

Група не приймало достроково будь-які інші стандарти, інтерпретації або поправки, які були випущенні, але ще не 
вступили в силу. 

 

4. Основні засоби (рядок 1010, 1005) 

Надходження та вибуття 

Протягом дев’яти місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, Групи придбала основних засобів на суму 58 163 тис. 
грн (дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року: 42 038 тис. грн).  

Крім того, в квітні 2021 року Групи підписала договір купівлі-продажу земельної ділянки несількогосподарського 
призначення на загальну суму 20 984 тис. грн. Станом на 30.09.2021 зобов’язання по даному договору були виконані 
в повному обсязі. 

Вибуло балансової вартості основних засобів за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, на суму 1 595 
тис. грн (дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року: 13 тис. грн). 

 

5. Запаси (рядок 1100) 

Запаси станом на звітні дати наведені нижче: 

 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Основні матеріали          241 597        195 225  

Готова продукція          239 391        186 025  

Пакувальні матеріали            51 791          39 026  

Незавершене виробництво            13 297          32 040  

Товари            13 019            7 378  

Запчастини              5 020            6 813  

Паливо              1 312            1 295  

Будматеріали              1 221              580  

Інші матеріали                 674              547  

Запаси без врахування резерва          567 321        468 929  

Резерв під неліквідні запаси                   -     -  

Запаси нетто          567 321        468 929  



Групи контролює 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 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 року Групи не нараховувала резерв під 
неліквідні запаси з огляду на відсутність ознак знецінення запасів на балансі Групи на звітні дати. 

 
 

6. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125) 

Торговельна дебіторська заборгованість станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року представлена нижче: 

 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Торговельна дебіторська заборгованість          378 132        401 643  

Резерв під очікувані кредитні збитки (32 145) (32 145) 

Торговельна дебіторська заборгованість, чиста балансова вартість          345 987        369 498  

  

7. Статутний капітал (рядок 1400) 

Статутний капітал Групи складається з повністю сплачених часток засновників – фізичних та юридичних осіб. На 30 
вересня 2021 року його розмір становив 19 036 тис.грн. Протягом 2021 року змін акціонерного капіталу не було. 

 

Відсоток 
власності, % 30.09.2021 Відсоток 

власності, % 31.12.2020 

ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця» 31.80  6 054 31.55  6 006 

Белдор Груп С.А. 21.26  4 048 21.26  4 048 

Ленік Груп С.А. 20.32  3 868 20.32  3 867 

Алетбер Лімітед 8.46  1 611 8.46  1 611 

Інші акціонери 18.15  3 456 18.41  3 504 

Всього 100  19 036  100  19 036  

 

Кінцеві бенефіціарні власники Групи - Артеменко Тетяна Федорівна, Безпалько Микола Андрійович, Голобородько 
Олег Борисович, Загорій Гліб Володимирович, Сова Євген Олександрович. 

У Групи є один клас звичайних акцій, кожна має право одного голосу, права на дивіденди. Номінальна вартість однієї 
акції – 1 839 грн. Основний та скоригований 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. Станом на 30 вересня 2021 року заборгованість за виплатою дивідендів, 
нарахованих за 2019 рік, склала 255 тис.грн.  

 

 

 

 



8. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) 

Поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, що визнана у консолідованому звіті про 
фінансовий стан, наведено нижче: 

 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Торговельна кредиторська заборгованість            48 590        101 584  

Кредиторська заборгованість за основні засоби               2 939            7 365  

Всього            51 529        108 949  
 

Строк платежу за типовими договорами з придбання сировини, матеріалів та товарів становить 30-120 днів. 

 
9. Податки та збори до сплати (рядок 1620, 1625, 1621) 

Заборгованість за податками і зборами станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року представлена нижче: 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Зобов'язання з відрахувань у соціальні фонди              3 604            5 366  

Зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб              3 572            4 859  

Зобов'язання з податку на прибуток            11 054          30 471  

Інші податки і збори                 293              401  

Всього            18 523          41 097  

 
 

10. Поточні забезпечення (рядок 1660) 

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року Група в складі поточних забезпечень визнає резерв 
невикористаних відпусток. Рух резерву розкривається наступним чином: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Балансова вартість на 1 січня            27 083          24 474  

Нарахований резерв            20 415          26 686  

Використаний резерв (24 661) (24 077) 

Балансова вартість на кінець періоду            22 837          27 083  

 
 

11. Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (рядок 2000)  

Доходи від основних видів діяльності Групи включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Реалізація готової продукції    1 245 536     1 103 940  

Реалізація товарів         55 197          51 287  

Реалізація їдальні 6 124 5 824 



Реалізація робіт та послуг             558                85  

Всього    1 307 415     1 161 136  

 
 

12. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) 

Собівартість реалізації за основними видами діяльності Групи включає наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Собівартість реалізованої готової продукції (599 024) (546 225) 

Собівартість товарів, робіт та послуг (60 078) (56 228) 

Всього (659 102) (602 453) 

 

 

13. Адміністративні витрати (рядок 2130) 

Адміністративні витрати Групи включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Оплата праці та відповідні нарахування (57 187) (53 762) 

Консультаційні послуги (17 428) (14 999) 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (7 167) (7 799) 

Поточний ремонт та утримання основних засобів (7 274) (6 065) 

Транспорт і відрядження (3 422) (4 079) 

Послуги банку (2 444) (1 622) 

Податки і збори (1 240) (1 482) 

Зв'язок та комунікація (1 412) (1 187) 

Представницькі витрати (794) (597) 

Інші адміністративні витрати (3 405) (3 495) 

Всього (101 773) (95 087) 

 
  



14. Витрати на збут (рядок 2150) 
Витрати на збут Групи включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Оплата праці та відповідні нарахування (76 558) (63 871) 

Маркетингові послуги (99 503) (72 461) 

Bитрати представництв за кордоном (9 600) (12 689) 

Витрати на збут медпрепаратів (31 500) (30 137) 

Транспорт і відрядження (1 659) (531) 

Інформаційні послуги та послуги користування базами даних (2 326) (4 164) 

Поточний ремонт та утримання основних засобів (889) (389) 

Амортизація основних засобів (675) (635) 

Інші витрати на збут (503) (51) 

Всього (223 211) (184 927) 

 

15. Інші операційні доходи (рядок 2120) 

Інші операційні доходи Групи включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Прибуток від реалізації іноземної валюти та доход від операційної 
курсової різниці              7 262          20 406  

Дохід від списання кредиторської заборгованості                   -                  15  

Дохід від реалізації виробничих запасів              6 383            4 638  

Відшкодування списаних активів              2 143              985  

Роялті                 694              780  

Дохід від безоплатно отриманих активів                 139              326  

Інші доходи              1 089            7 235  

Всього            17 710          34 385  

 
16. Інші операційні витрати (рядок 2180) 

Інші витрати операційної діяльності Групи включають наступні статті:  

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Збиток від реалізації іноземної валюти та втрати від операційної 
курсової різниці (7 629) (29 040) 

Витрати на дослідження та розробку препаратів (9 511) (10 605) 

Благодійна допомога (5 298) (8 995) 

Внески до недержавного пенсійного фонду (8 704) (6 687) 



Лікарняні виплати (3 649) (2 663) 

Собівартість реалізації виробничих запасів (5 181) (3 486) 

Втрати від псування цінностей (2 265) (834) 

Інші витрати (3 145) (3 414) 

Всього (45 382) (65 723) 

 

17. Фінансові витрати та фінансові доходи (рядок 2220, 2250) 

Фінансові витрати та доходи Групи, що виникли у відповідних звітних періодах, мають наступну структуру: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Відсотки за кредитами (2) (3 426) 

Всього фінансові витрати (2) (3 426) 

   Дивіденди одержані - 888 

Всього фінансові доходи - 888 

 
18. 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.  

За 9 місяців 2021 року операції з пов’язаними сторонами здійснювалися в порядку ведення звичайної господарської 
діяльності. Згідно з існуючими критеріями визначення пов’язаних сторін, пов’язані сторони Групи розглядаються в 
розрізі наступних категорій: 

a) підприємства, що здійснюють спільний контроль над підприємством або мають значний вплив на 
підприємство; 

b) вищий управлінський персонал;  
c) інші пов'язані сторони.  

Операції з пов’язаними сторонами представлені нижче: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Компанії, що здійснюють спільний контроль над підприємством 
або мають значний вплив на підприємство  

 
Продаж товарів 

                 
15              994  

Надання послуг 
                  

-                110  

Придбання товарів, робіт, послуг (59 700) (57 676) 

 



Залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами представлені нижче: 
    30.09.2021 31.12.2020 

Компанії, що здійснюють спільний контроль над підприємством або 
мають значний вплив на підприємство  

 
Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість 

                
442  

              
78  

Торговельна кредиторська заборгованість (6 840) (27 872) 

 

Сума винагороди вищого управлінського персоналу наведена нижче: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Оплата праці            10 657          10 335  

Премії та бонуси              3 523              634  

Нарахування на оплату праці              1 625            1 326  

Всього            15 805          12 295  

В 2021 році Група нарахувала та виплатила вищому управлінському персоналу дивіденди у розмірі 52,5 тис. грн. 

 

19. Фінансові активи та фінансові зобов’язання 

Фінансові активи Групи в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними категоріями: 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Позики та дебіторська заборгованість 
  

Торгівельна дебіторська заборгованість       345 987       369 498  

Інша дебіторська заборгованість          1 451         1 767  

Грошові кошти та їх еквіваленти         32 040       30 840  

Всього фінансові активи        379 478          402 105  

 

Керівництво Групи вважає, що всі вищезазначені фінансові активи, які не є знеціненими на кожну звітну дату, є 
надійними в достатній мірі. Жоден з фінансових активів Групи не забезпечений заставою або іншими посилюючими 
кредитними умовами. 

 

Фінансові зобов’язання Групи в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними категоріями:  

 

30.09.2021 31.12.2020 

Торгівельна кредиторська заборгованість            51 529        108 949  

Інша кредиторська заборгованість              1 444           3 016  

Всього фінансові зобов’язання             52 973        111 965  



 
Групи управляє своєю ліквідністю шляхом періодичного моніторингу. 

Керівництво оцінило справедливу вартість грошових коштів та короткострокових депозитів, торговельної 
дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості, торговельної 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 ґрунтується на 
вхідних даних, віднесених до Рівня 3 ієрархії справедливої вартості.  

 

20. Потенційні та умовні зобов’язання 

Податкові ризики 

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності 
компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і 
нормативних актів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними 
органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є 
непоодинокими. 

Крім того у зв'язку з різними методологічними підходами в сфері трансфертного ціноутворення в Україні, а також 
відсутністю широкої судової практики, існують ризики застосування українськими податковими органами інших 
підходів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням, відносно контрольованих операцій Групи з придбання товарів 
та послуг. Потенційна сума додаткових податкових зобов’язань не може бути надійно оцінена. Зазначені ризики 
можуть бути реалізовані протягом 7 років від дати подання відповідних звітів з податку на прибуток.  

Керівництво вважає, що діяльність Групи здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює його 
діяльність, та що Група нарахувала та сплатила усі необхідні податки та що існують серйозні аргументи для 
успішного захисту від будь-яких претензій податкових органів. Однак не може бути впевненості в тому, що податкові 
органи не матимуть іншої думки щодо виконання Групою вимог існуючого податкового законодавства. Керівництво 
Групи не створювало резервів щодо донарахування податкових зобов'язань в даній фінансовій звітності, оскільки 
вважає, що відтік економічних вигід для врегулювання таких податкових зобов'язань можливий, але є 
малоймовірним.  

Судові розгляди  

Час від часу Група бере участь у судових розглядах, що виникають в ході звичайної фінансово-господарської 
діяльності. На думку Керівництва, не існує поточних судових розглядів або позовів, які можуть мати істотний вплив 
на результати діяльності або фінансове становище Групи, і які не були б визнані або розкриті в цій консолідованії 
фінансовій звітності.  

Зобов’язання інвестиційного характеру  

Станом на 30 вересня 2021 контрактні зобов'язання Групи щодо придбання основних засобів та нематеріальних 
активів складали 57 191 тис. грн. (31 грудня 2020: 104 932 тис. грн.). 

 

21. Події після дати балансу  

Після звітної дати суттєвих подій не відбулося. 
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