
Титульний аркуш 
 

29.10.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 1021/29-04 
(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) 
 
 

Проміжна інформація 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, Київ, вул. Миру,17 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 205-03-09, (044) 205-03-09 
6. Адреса електронної пошти: olga-a@gmail.com 
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 29.10.2021 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
5. 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 емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість   
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 
активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
20. 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)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  



24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
 ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", у звiтному перiодi, не здiйснювало випуск облiгацiй, непогашенi випуски 
облiгацiй вiдсутнi. 
 
 ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", у звiтному перiодi, не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 
 
 ПАТ НВЦ "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод", у звiтному перiодi, похiднi цiннi папери не 
випускало. 
 
 Посада корпоративного секретаря у ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ"  вiдсутня.  
 
 У звiтному перiодi  вчинення значних правочинiв не вiдбувалось. 
 
 У звiтному перiодi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi 
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть, не 
вчинялись.  
 
 У звiтному перiодi  вiдсутнi випуски боргових цiнних паперiв.  
 
 У звiтному перiодi  вiдсутнi емiсiї цiльових облiгацiй,  виконання зобов'язань за якими здiйснюється 
шляхом передання об'єкта житлового будiвництва.  
 
 ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" складає  промiжну фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 
 
 Огляд промiжної фiнансової звiтностi  за звiтний перiод аудитором (аудиторською фiрмою) не   
проводився.  
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 07.05.1997 
3. Територія (область) 
 м.Київ 
4. Статутний капітал (грн)  
 19035489 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 871 
8. 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 
9. Органи управління підприємства 
 Загальнi Збори АкцiонерiвНаглядова радаГенеральний директор 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна 
кількість фізичних осіб: 
 718 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 
 АТ "Райффайзен банк", МФО 380805 
2) IBAN 
 UA383808050000000026008427683 
3) поточний рахунок 
 UA383808050000000026008427683 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в 
іноземній валюті 
 АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313 
5) IBAN 
 UA863223130000026003010056112 
6) поточний рахунок 
 UA863223130000026003010056112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Виробництво фармацевтичних 

препаратiв i матерiалiв 
АВ 598003 04.01.2012 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 
 

Опис Термiн дiї  лiцензiї з 27.12.2011р. - необмежений. 
Оптова, роздрiбна торгiвля 

лiкарськими засобами 
АЕ 295113 13.11.2014 Державна служба України з 

лiкарських  засобiв 
 

Опис Термiн дiї  лiцензiї  з 28.10.2014р. - необмежений. 
Придбання, зберiгання, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв 

(списку 1 таблицi IV та списку 2 
таблицi IV ) "Перелiку 
наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

б/н 13.08.2020 Державна служба України з 
контролю за наркотиками 

13.08.2025 

Опис Термiн дiї лiцензiї з 13.08.2020р. - 13.08.2025р. 
Планується продовжити  термiн дiї  лiцензiї  пiсля  закiнчення її дiї. 

Виробництво ветеринарних 
медикаментiв i 

препаратiв,оптова,роздрiбна 
торгiвля ветеринарними 

медикаментами i препаратами 

АВ 583999 23.01.2012 Державна  ветеринарна та 
фiтосанiтарна служба України 

 

Опис Термiн дiї  лiцензiї з 23.01.2012р. -  необмежений. 
Медична практика АЕ571625 20.11.2014 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї з 20.11.2014 - необмежений 
Iмпорт лiкарських засобiв АЕ192412 11.03.2013 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї з 01.03.2013р. - необмежений. 
Фiзико-хiмiчна та мiкробiологiчна 

лабораторiя 
96 20.01.2012 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 
 

Опис Свiдоцтво про атестацiю, термiн дiї з 20.01.2012р. - необмежений.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Безпалько Микола Андрiйович 
3. Рік народження 
 1946 
4. Освіта 
 Вища - економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 56 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Радник.   
7. Опис 
 Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 26.04.2018р.) Безпалько 
Миколу Андрiйовича, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради. 
 
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2019-1 вiд 25.04.2019р.) Безпалько Миколу 
Андрiйовича, обрано на посаду - Голови Наглядової Ради, до закiнчення повноважень  Члена Наглядової 
Ради. 
 
Винагорода, за виконання обов'язкiв  Голови Наглядової Ради не передбачена. Посадова особа є 
акцiонером ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".  Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає.  
 
Загальний стаж роботи - 56 роки.  
 
Протягом останнiх п'яти рокiв займає  посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".  
 
1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Сова Євген Олександрович 
3. Рік народження 
 1960 
4. Освіта 
 Вища - лiкар 
5. Стаж роботи (років) 
 38 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Комерцiйний директор. 
7. Опис 
 Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 26.04.2018р.) Сову Євгена 
Олександровича,  обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 3 роки. 
 
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена. На будь-яких iнших 
пiдприємствах посад не обiймає.  
 
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 
попереднього складу Наглядової Ради. Посадова особа є акцiонером ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
Загальний стаж роботи - 38 роки.  
 
До 30.09.2020 року обiймав посаду комерцiйного директора  ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".   
 
 
 
 



1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Артеменко Тетяна Федорiвна 
3. Рік народження 
 1955 
4. Освіта 
 Вища - економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 48 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Фiнансовий директор.  
7. Опис 
 Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 26.04.2018р.) Артеменко 
Тетяну Федорiвну,  обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 3 роки. Пiдставою данного 
рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень попереднього складу Наглядової Ради. 
Посадова особа є акцiонером ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
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 - 48 роки. 
 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансового директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
 
1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Голобородько Олег Борисович 
3. Рік народження 
 1971 
4. Освіта 
 Вища-юрист 
5. Стаж роботи (років) 
 29 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Заступник генерального директора з iнвестицiйно-юридичних 
питань.  
 
 
7. Опис 
 Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 26.04.2018р.) Голобородька 
Олега Борисовича, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 3 роки. 
 
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2019-1 вiд 25.04.2019р.) Голобородька Олега 
Борисовича, обрано на посаду - Секретаря Наглядової Ради.  
 
Посадова особа є акцiонером ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена.   
 
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 - 29 рокiв. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника генерального директора з 



iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Саєнко Олександр Дмитрович 
3. Рік народження 
 1983 
4. Освіта 
 Вища-юрист 
5. Стаж роботи (років) 
 14 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", 00481212, Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ 
"Фармацевтична фiрма "Дарниця" 
7. Опис 
 Згiдно повiдомлення акцiонера ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", про змiну члена наглядової 
ради-представника акцiонера, 11.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради  Саєнка 
Олександра Дмитровича.   
 
На пiдставi повiдомлення акцiонера - листа Генерального директора ПрАТ "Фармацевтична фiрма 
"Дарниця" Дiденко С.В.  вiд 02.08.2018 р. про замiну члена наглядової ради-представника акцiонера - 
призначено членом Наглядової Ради Саєнка Олександра Дмитровича. 
 
Саєнко Олександр Дмитрович, не є власником акцiй Товариства. Особа є представником акцiонера ПрАТ 
"Фармацевтична фiрма "Дарниця", країна реєстрацiї - Україна, iдентифiкацiйний код 00481212. Винагорода, 
за виконання обов'язкiв  Члена Наглядової Ради не передбачена.    Непогашеної судимостi за злочини з 
корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає, загальний стаж роботи 
14 рокiв , з вересня 2015р. - начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця". 
 
Строк протягом якого, особа перебувала на посадi з 04.09.2017р. по 11.04.2018р., з 02.08.2018р. по 
теперiшнiй час.  
 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Пасiчник Михайло Францович 
3. Рік народження 
 1963 
4. Освіта 
 Вища, кандидат фармацевтичних наук 
5. Стаж роботи (років) 
 35 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Голова ради директорів.  
7. Опис 
 Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2021-1 вiд 12.02.2021р.) 
Пасiчника  Михайла  Францовича обрано на посаду Генерального директора, термiном на 3 роки.  
 
До 13.02.2021 займав посаду Голови Ради директорiв ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", часткою в статутному 
капiталi не володiє.  
 
Винагорода згiдно трудового договору (контракту). На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.  
 
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi - немає. 
 
 
 



1. Посада 
 Заступник генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Голобородько Олег Борисович 
3. Рік народження 
 1971 
4. Освіта 
 Вища-юрист 
5. Стаж роботи (років) 
 29 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Заступник генерального директора з iнвестицiйно-юридичних 
питань.  
7. Опис 
 Згiдно Наказу Генерального директора № 94-о вiд 03.08.2009р. призначено на посаду заступника 
генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".  
 
Посадова особа є акцiонером ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
Винагорода, згiдно штатного розпису.   
 
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 - 29 рокiв. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника генерального директора з 
iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
Оплата працi, згiдно штатного розпису.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з науки 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Мандзюк Євген Сергiйович 
3. Рік народження 
 1989 
4. Освіта 
 Вища, науковий спiвробiтник - хiмiк 
5. Стаж роботи (років) 
 9 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Начальник дослiдно-впроваджувальної лабораторii.   
7. Опис 
 Згiдно Наказу Генерального директора № 270-о вiд 09.10.2020р. призначено на посаду заступника 
генерального директора з науки.  
 
Часткою в статутному капiталi не володiє.  
 
Винагорода, згiдно штатного розпису. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж 
роботи - 9 рокiв. 
 
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi - немає. 
 
 
 
 
 
 



1. Посада 
 Заступник генерального директора з якостi 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Михайленко Наталiя Григорiвна 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 Вища - хiмiк 
5. Стаж роботи (років) 
 36 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Заступник генерального директора з питань охорони працi та 
екологiї ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ"  
7. Опис 
 Згiдно Наказу Генерального директора № 119-о вiд 12.06.2018р. призначено на посаду заступника 
генерального директора з якостi.  
 
Часткою в статутному капiталi не володiє.  
 
Винагорода, згiдно штатного розпису. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж 
роботи - 36 рокiв. 
 
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi - немає. 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Коваленко Ганна Григорiвна 
3. Рік народження 
 1977 
4. Освіта 
 Вища - бухгалтер 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод", 23518596, Заступник головного бухгалтера. 
7. Опис 
 Згiдно наказу генерального директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" № 135-О вiд 25.05.2020р.  
Коваленко Ганна Григорiвна  з 26.05.2020р. переведена на посаду головного бухгалтера ПАТ НВЦ 
"Борщагiвський ХФЗ".  
 
Винагорода, згiдно штатного розпису.  
 
На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.   
 
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
 
Загальний  стаж роботи - 27 рокiв. 
 
З  21.02.2018р. обiймала посаду заступника головного бухгалтера  ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 14922 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 177335 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 192257 X X 
Опис Розшифровка зобов язань з iндивiдуального балансу:  

Iншi зобов'язання та забезпечення: 
Довгостроковi: 
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 86 840 тис. грн.    
Поточнi:  
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть  - 51 074 тис. грн.; 
Аванси отриманi - 8 033 тис. грн.; 
Розрахунки з працiвниками - 13 224 тис. грн. 
Розрахунки зi страхування - 3 604 тис.грн. 
Заборгованiсть з виплати дивiдендiв - 255 тис. грн.; 
Поточнi забезпечення - 11 058 тис.грн.  
Iнша поточнi зобов'язання - 3 247 тис. грн.; 
 
 

 
 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 

формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 
 у грошовій формі 

(тис.грн) 
у відсотках до всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Препарати 

лiкарськi iншi, 
що мiстять 
змiшанi чи 
незмiшанi 
продукти 

21456.7 964197 67 19816.6 921883 71 

2 Препарати 
лiкарськi, що 

мiстять 
антибiотики 

15605.5 448607 31 12994.2 317338 24 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 
1 Матерiали 65 
2 Загально виробничi витрати 

(змiннi) 
19 

3 Загально виробничi витрати 
(постiйнi) 

11 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстраці
ї випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер  
Тип цінного 

папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
03.02.2011 64/10/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1001451004 Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

1839 10351 19035489 100 

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

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 Enterprise with foreign investment Limited liability company  KORVITA-FARM 
2. Організаційно-правова форма 
 Іноземне підприємство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 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. 
1. Найменування 
 ПрАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997". 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 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 
 ПАТ"Лубнифарм" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 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". 
 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших 
власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі 

 
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників 

цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

Дата 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Вид цінних 
паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Найменування 
органу, що 

наклав 
обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 
03.02.2011 Державна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA1001451004 - Обмеження щодо обігу цінних 
паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від 
емітента або інших власників 

цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів - відсутні. 

 
 

- 

 
2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 

випуску (шт.) 
Загальна 

номінальна 
вартість (грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих акцій 
(шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за якими 
обмежено (шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
03.02.2011 64/10/1/11 UA1001451004 10 351 19 035 489 10 346 5 0 

Опис: 
Кількість  акцiї, права голосу за якими обмежено - 5 штук, причина такого обмеження - між акціонером (депонентом) та депозитарною установою не укладено 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.    
Акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (шт)  - вiдсутнi 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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: 871 
Адреса, телефон: 03134 Київ, вул. Миру,17, (044) 205-03-09 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 30.09.2021 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 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 861 776 1 198 480 
    первісна вартість 1011 1 723 529 2 117 246 
    знос 1012 ( 861 753 ) ( 918 766 ) 
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 1 870 1 870 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 1 256 450 1 299 232 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 464 866 560 392 
Виробничі запаси 1101 244 051 301 615 
Незавершене виробництво 1102 32 040 13 297 



Готова продукція 1103 181 962 241 880 
Товари 1104 6 813 3 600 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 372 890 354 571 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 12 225 15 487 
    з бюджетом 1135 9 259 9 143 
    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 1 556 1 214 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 486 30 474 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 30 486 30 471 
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 891 424 971 572 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 2 147 874 2 270 804 
 

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 607 544 605 594 
Додатковий капітал 1410 613 613 
Емісійний дохід 1411 340 340 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 4 759 4 759 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 233 592 1 448 545 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 1 865 544 2 078 547 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 86 840 86 840 
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 86 840 86 840 
    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 108 780 51 074 
    розрахунками з бюджетом 1620 35 731 14 922 
    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 22 474 13 224 
    одержаними авансами 1635 2 681 8 033 
    розрахунками з учасниками 1640 173 255 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 15 304 11 058 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 4 981 3 247 
Усього за розділом IІІ 1695 195 490 105 417 
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 2 147 874 2 270 804 

 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 23518596 

 
Звіт про фінансові результати 

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

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 308 336 1 148 023 
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 ( 661 457 ) ( 591 198 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 646 879 556 825 

    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 13 499 27 289 
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 ( 100 021 ) ( 92 604 ) 
Витрати на збут 2150 ( 220 101 ) ( 184 927 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 44 945 ) ( 64 908 ) 
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 295 311 241 675 

    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 293 082 239 289 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -54 148 -44 085 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 238 934 195 204 

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

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 238 934 195 204 

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 224 903 220 748 
Відрахування на соціальні заходи 2510 53 277 44 902 
Амортизація 2515 67 685 32 192 
Інші операційні витрати 2520 175 132 155 090 
Разом 2550 1 026 525 856 621 

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 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 23 083,180370 18 858,467780 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 23518596 

 
 

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

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 342 466 1 159 036 
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 0 786 
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 28 
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 1 043 1 263 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 672 772 ) ( 597 487 ) 
Праці 3105 ( 208 325 ) ( 172 627 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 55 764 ) ( 46 309 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 167 032 ) ( 120 766 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 73 620 ) ( 36 460 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 1 514 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 93 412 ) ( 82 792 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 152 455 ) ( 122 994 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 290 ) ( 871 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 26 475 ) ( 19 328 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 142 677 152 726 
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 0 888 
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 0 173 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 119 677 ) ( 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 ) ( 33 876 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -118 499 -92 495 
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 ) ( 307 606 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 23 620 ) ( 0 ) 
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 -23 622 -52 509 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 556 7 722 
Залишок коштів на початок року 3405 30 486 12 464 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -568 758 
Залишок коштів на кінець року 3415 30 474 20 944 

 
Керівник    Пасiчник М.Ф. 
 
Головний бухгалтер   Коваленко Г.Г. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

 
Звіт про власний капітал 

За дев'ять місяців 2021 року 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервни
й капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 19 036 607 544 613 4 759 1 233 592 0 0 1 865 544 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4095 19 036 607 544 613 4 759 1 233 592 0 0 1 865 544 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 238 934 0 0 238 934 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 -25 877 0 0 -25 877 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



належна до бюджету 
відповідно до законодавства  
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -1 950 0 0 1896 0 0 -54 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -1 950 0 0 214 953 0 0 213 003 
Залишок на кінець року  4300 19 036 605 594 613 4 759 1 448 545 0 0 2 078 547 

 
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. 

Основним видом діяльності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Товариство) є виробництво та оптова 
торгівля лікарськими препаратами. На сьогоднішній день Товариство має дослідно-впроваджувальну 
лабораторію та широку географію поставок.  

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

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

У планах Товариства 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 Товариства є розширення асортименту 
продукції шляхом розробки нових препаратів, а також освоєння нових ринків збуту. 

Середня облікова чисельність працівників Товариства за 9 місяців 2021 р. становила 871 особу, у 2020 – 
888 осіб. 

1.2. Операційне середовище 
Товариство 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 Товариства, його доходи від 
реалізації, здатність Товариства 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 Товариства 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 
Товариства; 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 окремої фінансової звітності 
2.1. Основа підготовки 
Ця проміжна скорочена окрема 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»). 

Проміжна скорочена окрема фінансова звітність не включає всю інформацію та розкриття, що включаються 
у річну фінансову звітність, і її слід розглядати у поєднанні з річною фінансовою звітністю Товариства 
станом на 31 грудня 2020 року, підготовленою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі − «МСФЗ»). 

Товариство також підготує проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ для 
Товариства та його дочірніх підприємств (надалі - "Група"). Проміжна скорочена консолідована фінансова 
звітність може бути отримана за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 17. З метою отримання 
належного розуміння про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів 
Товариства та Групи, користувачам даної проміжної скороченої окремої фінансової звітності материнського 
Товариства необхідно користуватись нею разом з проміжною скороченою консолідованою фінансовою 
звітністю Групи станом на 30 вересня 2021 року і за період, що закінчився цією датою.  

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 Товариства. 

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

2.2. Операції в іноземній валюті  
Функціональною валютою ПАТ НВЦ «БХФЗ» є українська гривня.  

Операції в іноземній валюті переведені у функціональну валюту Товариства 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.   

2.3. Принцип безперервності діяльності 
Представлена проміжна скорочена окрема 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 окремої фінансової звітності Товариство дотримувалося тієї самої 
облікової політики та методів розрахунку, які застосовувалися при підготовці річної окремої 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 Товариство 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 окрему фінансову 
звітність Товариства. 

Товариство 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, Товариство придбало 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 Товариство підписало 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          241 880        181 962  

Пакувальні матеріали            51 791          39 026  

Незавершене виробництво            13 297          32 040  

Товари              3 600            7 378  

Запчастини              5 020            6 813  



  

      
Паливо              1 312            1 295  

Будматеріали              1 221              580  

Інші матеріали                 675              547  

Запаси без врахування резерва          560 392        464 866  

Резерв під неліквідні запаси                   -     -  

Запаси нетто          560 392        464 866  

Товариство 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 Товариство не нараховувало резерв під неліквідні запаси з огляду на відсутність ознак знецінення 
запасів на балансі Товариства 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          386 716        405 035  

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

Торговельна дебіторська заборгованість, чиста балансова 
вартість          354 571        372 890  

  

Статутний капітал (рядок 1400) 

Статутний капітал Товариства 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 Товариства - Артеменко Тетяна Федорівна, Безпалько Микола Андрійович, 
Голобородько Олег Борисович, Загорій Гліб Володимирович, Сова Євген Олександрович. 

У Товариства 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.  

 

7. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) 
Поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, що визнана у окремому звіті про 
фінансовий стан, наведено нижче: 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Торговельна кредиторська заборгованість            48 135        101 415  

Кредиторська заборгованість за основні засоби               2 939            7 
365  

Всього            51 074        108 780  

 
 

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

 

8. 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                 296              401  

Всього            18 526          41 097  

 
 

9. Поточні забезпечення (рядок 1660) 
Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року Товариство в складі поточних забезпечень визнає 
резерв невикористаних відпусток. Рух резерву розкривається наступним чином: 

 

 

 



  

      

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Балансова вартість на 1 січня            15 
304          12 695  

Нарахований резерв            20 
415          17 685  

Використаний резерв (24 661) (20 930) 

Балансова вартість на кінець періоду            11 
058            9 450  

 

10. Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (рядок 2000)  
Доходи від основних видів діяльності Товариства включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Реалізація готової продукції        1 246 457     1 090 827  

Реалізація товарів            55 197          51 287  

Реалізація послуг їдальні              6 124            5 824  

Реалізація робіт та послуг                 
558  

              
85  

Всього        1 308 336     1 148 023  

 
 

11. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) 
Собівартість реалізації за основними видами діяльності Товариства включає наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Собівартість реалізованої готової продукції (601 380) (534 970) 

Собівартість товарів (60 078) (56 228) 

Всього (661 457) (591 198) 

 

12. Адміністративні витрати (рядок 2130) 
Адміністративні витрати Товариства включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Оплата праці та відповідні нарахування (55 815) (51 279) 

Консультаційні послуги (17 428) (14 999) 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (7 155) (7 799) 

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



  

      
Транспорт і відрядження (3 422) (4 079) 

Послуги банку (1 793) (1 622) 

Податки і збори (1 240) (1 482) 

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

Представницькі витрати (794) (597) 

Інші адміністративні витрати (3 689) (3 495) 

Всього (100 021) (92 604) 

 
Витрати на збут (рядок 2150) 

Витрати на збут Товариства включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Оплата праці та відповідні нарахування (73 448) (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 (502) (51) 

Всього (220 101) (184 927) 

 

13. Інші операційні доходи (рядок 2120) 
Інші операційні доходи Товариства включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Прибуток від реалізації іноземної валюти та доход від 
операційної курсової різниці              3 053          20 349  

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              1 087              196  

Всього            13 499          27 289  

 
14. Інші операційні витрати (рядок 2180) 
Інші витрати операційної діяльності Товариства включають наступні статті: 

 

9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Збиток від реалізації іноземної валюти та втрати від 
операційної курсової різниці (7 629) (28 225) 

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 (2 708) (3 414) 

Всього (44 945) (64 908) 

 

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

16. 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 
Товариства 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 

Дочірні підприємства 
 

 
Продаж товарів 

           19 
497          17 259  

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 

Дочірні підприємства 
 

 
Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість 

           14 
926  

        13 
084  

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 Товариство нарахувало та виплатило вищому управлінському персоналу дивіденди у розмірі 
52,5 тис. грн. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання 

Фінансові активи Товариства в окремому звіті про фінансовий стан представлені наступними категоріями: 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Позики та дебіторська заборгованість 
  

Торгівельна дебіторська заборгованість          354 571        372 890  

Інша дебіторська заборгованість             1 409           1 633  

Грошові кошти та їх еквіваленти            30 474          30 486  

Всього фінансові активи          386 454        405 009  

 

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

 

 

 

Фінансові зобов’язання Товариства в окремому звіті про фінансовий стан представлені наступними 
категоріями: 

 

30.09.2021 31.12.2020 

Торгівельна кредиторська заборгованість            51 
074  

      108 
780  

Інша кредиторська заборгованість              1 
444  

          3 
016  

Всього фінансові зобов’язання            
52 518  

      111 
796  

 
Товариство 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.  

 

17. 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 
Товариства 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 Товариства здійснюється у повній відповідності до законодавства, що 
регулює його діяльність, та що Товариство нарахувало та сплатило 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 Товариством вимог 
існуючого податкового законодавства. Керівництво Товариства 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 Товариство 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 Товариства, і 
які не були б визнані або розкриті в цій окремій фінансовій звітності.  

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

 

18. Події після дати балансу  
Після звітної дати суттєвих подій не відбулося. 

 

Огляд промiжної фiнансової звiтностi за звiтний перiод аудитором (аудиторською фiрмою) не проводився.  
 
 
 
 



  

      
ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
Проміжний звіт керівництва 
за 9 мiсяцiв 2021 року 
 
 
1. Виробництво продукцiї. 
 
Обсяг виробництва продукцiї за 9 мiс. 2021 року склав 1 436,2 млн. грн. у дiючих цiнах, що на 20,9% бiльше 
нiж за аналогiчний перiод минулого року, а в натуральному виразi було вироблено 37,6 млн. уп., що на 0,4% 
бiльше. 
 
За звiтний перiод номенклатура виробництва склала близько 130 позицiй лiкарських засобiв, якi 
вiдносяться до 9-ти анатомо-терапевтично-хiмiчних груп, ветеринарних препаратiв, дiєтичних добавок, 
дезiнфiкуючих засобiв та екстрактiв. 
 
У звiтному перiодi було розпочато виробництво 6 нових лiкарських засобiв, що за АТХ класифiкацiєю 
вiдносяться до:  
 

• "група "B - засоби, що впливають на систему кровi" - Атраксан, розчин для iн'єкцiй, по 100 мг/мл, 
по 5мл в ампулi; 

 
• "група "C - засоби, що впливають на серцево-судинну систему" - Дiорен, розчин для iн'єкцiй, по 

20 мг/4 мл, по 4 мл в амулi; 
 

• "група "G - засоби, що впливають на сечостатеву систему" - Сiлдекс, таблетки вкритi 
оболонкою, по 50 мг та 100 мг; Солiцин, таблетки вкритi оболонкою,                по 5 мг; 

 
• "група "M - засоби, що впливають на опорно-руховий апарат" - Дiорен, розчин для iн'єкцiй, по 20 

мг/4 мл; по 4мл в ампулi. 
 

• У 2021 роцi була збiльшена виробнича потужнiсть по виробництву таблетованих лiкарських 
форм на 1,55 млрд. таблеток, а загальна завантаженiсть потужностей склала 22,1%. 

 
 
2. Реалiзацiя продукцiї. 
 
Чистий дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї виробленої продукцiї, товарiв, робiт та послуг за 9 мiс. 2021 року 
зрiс на 14,0% в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року та склав 1 308,3 млн. грн. 
 
Всього у звiтному перiодi реалiзовано 37,7 млн. уп. (на 15,1% менше нiж за 9 мiс. 2020 року) на суму 1 300,3 
млн. грн. (на 14,0% бiльше нiж за 9 мiс. 2020 року): 
 
 28,0 млн. уп. на територiї України (на 19,3% менше нiж за 9 мiс. 2020 року) на суму 1 109,7 млн. грн. 
(на 13,4% бiльше нiж за 9 мiс. 2020 року); 
 
 9,7 млн. уп. на експорт (на 13,4% менше нiж за 9 мiс. 2020 року) на суму 190,6 млн. грн. (на 17,8% 
бiльше нiж за 9 мiс. 2020 року). 
 
Географiя експорту за 9 мiс. 2021 року склала 22 країни: Австралiя, Азербайджан, Бiлорусь, Боснiя, 
В'єтнам, Вiрменiя, Грузiя, Iрак, Казахстан, Киргизстан, Латвiя, Литва, Молдова, Монголiя, Польща, 
Португалiя, Румунiя, Сербiя, США, Таджикистан, Узбекистан, Хорватiя. 
 
У звiтному перiодi за межi країни було реалiзовано близько 59% найменувань вiд загальної номенклатури 
продукцiї пiдприємства. 
 
За 9 мiс. 2021 року 62% експортних поставок було здiйснено до країн СНД, а решта 38% - це вiдвантаження 



  

      
до Близького Сходу, країн Азiї, Європи, Австралiї та Пiвнiчної Америки. 
 
3. Iнвестицiї в розвиток пiдприємства. 
 
У звiтному перiодi проводились роботи в рамках виконання затверджених планiв та здiйснювалась поточна 
дiяльнiсть: 
 

• введено в експлуатацiю новi дiльницi в корпусi №21; 
 

• завершенi роботи по утепленню фасадiв корпусу №21, №22; 
 

• виконуються роботи по монтажу системи очистки стiчних вод корпусу №21; 
 

• замовлено лабораторне устаткування для внутрiшньоцехової лабораторiї цеху №3; 
 

• завершено роботи по переплануванню ампульної дiльницi цеху №4; 
 

• встановлено систему парозволоження в складських примiщеннях корпусу №22; 
 

• завершено пiдготовчi роботи по реконструкцiї корпусу №17Б (СГП); 
 

• встановлено систему контролю аерозольних часток на ДВСА; 
 

• заключений договiр на поставку б/м компресора в корпус №20; 
 

• придбано та введено в експлуатацiю новий фальцювальний апарат; 
 

• збiльшено продуктивнiсть установки ВО в корпусi №16 (ДНА, ДВЛ); 
 

• обладнано додатковi складськi примiщення в корпусi №20 2 поверх; 
 

• проводяться роботи по ремонту котлiв ДКВР та ТAV; 
 

• встановлено iзолятор в мiкробiологiчну лабораторiю на ДВСА; 
 

• придбано та встановлено роторний випарник 100л, сушильне обладнання, вакуум-сушильне 
обладнання, скляне обладнання в ДВЛ; 

 
• заключено контракти на придбання фасувальних лiнiй для ДВСА, цех №4; 

 
• заключено контракти на придбання лiнiї для маркування ЛЗ; 

 
• проводились поточнi ремонтнi роботи в невиробничих i виробничих дiльницях пiдприємства; 

 
• проводились заходи з покращення умов працi. 

 
     Загалом за 9 мiс. 2021 року пiдприємство здiйснило 119,7 млн. грн. капiтальних iнвестицiй у власний 
розвиток, в тому числі  придбало основних засобів на суму 58,2 млн. грн.  
     В квітні 2021 року Товариство підписало 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. 



  

      
ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

Керiвництво ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" визнає свою вiдповiдальнiсть за достовiрне представлення 
окремої та консолiдованої промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та пiдтверджує наступне: 
 
 Вищевказана окрема  промiжна фiнансова звiтнiсть, представлена справедливо та достовiрно, у 
всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
 
 Окрема промiжна фiнансова звiтнiсть розкриває всi вiдомi нам питання, якi мають вiдношення до 
здатностi органiзацiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi умови, подiї i плани 
керiвництва. В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або якого-небудь iншого припинення 
дiяльностi Групи. 
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