
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

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

Генеральний 
директор 

      
Чуб Михайло Володимирович 

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

                        М.П. 
21.04.2016 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Фiтофарм" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

05430596 

4. Місцезнаходження 
емітента 

84500 Донецька область д/в м. Артемiвськ вул. Сибiрцева буд. 2 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(06274)32063 (06274)32063 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

mikhail_chub@fitofarm.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

18.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 76 (2320) "Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР" 

  
20.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.fitofarm.ua 

в мережі 
Інтернет 

18.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - емiтент не приймав участi у створеннi юридичних 
осiб. 
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - протягом звiтного перiода емiтент не мав посади 
корпоративного секретаря. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" -  за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових 
агенцiй. 
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" -  випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не 
реєструвалося. 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний 
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не 
заповнюють. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв 
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв 
ФОН. 
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Правила ФОН" -  емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
 



"Iнформацiя про обсяги воробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - iнформацiя наведена у вiдсотковому 
вiдношеннi до всьому об'єму реалiзованої продукцiї, але емiтент отримує дохiд вiд реалiзацiї як готової продукцiї, 
так i вiд реалiзацiї продукцiї iнших фармацевтичних компанiй. У доходi вiд реалiзацiї готова продукцiя займає 
84,3%, iншi 15,7% - торгiвля медичними препаратами iнших фармацевтичних компанiй.   
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" -  iнформацiя наведена у вiдсотковому вiдношеннi до всьому 
об'єму реалiзованої продукцiї. Собiвартiсть реалiзованої продукцiх складається з витрат на виготовлення готової 
продукцiї пiдприємства 71,9% та собiвартiсть медичних препаратiв iнших виробникiв 28,1%. 
 
У 2015 роцi Наглiдовою радою було прийняте рiшення (протокол № 06/03-01 вiд 06.03.2015року) про звiльнення за 
власним бажанням з посади виконавчого директора ПАТ "ФIТОФАРМ". Замiсть звiльненої особи на посаду члена 
виконавчого органу - Ради директорiв нiкого не призначено (не включено до складу виконавчого органу - Ради 
директорiв iншої особи замiсть звiльненої). 
Наглядовою радою ПАТ "ФIТОФАРМ" було прийняте рiшення (протокол № 16/03-01 вiд 16.03.2015 року) про 
звiльнення за власним бажанням з посади фiнансового директора ПАТ "ФIТОФАРМ". Замiсть звiльненої особи на 
посаду члена виконавчого органу - Ради директорiв нiкого не призначено (не включено до складу виконавчого 
органу - Ради директорiв iншої особи замiсть звiльненої). 
 
З 1 сiчня 2015 року згiдно Закону України "Про внесення змiн у Податковий кодекс України та деякi законодавчi 
акти України щодо податкової реформи" вiд 28.12.2014 р. № 71-VIII, скасовано збiр за провадження деяких видiв 
пiдприємницької дiяльностi, зокрема за торговi патенти. 
 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Фiтофарм" (протокол № 1 вiд 04.04.2016р.) було змiнено 
мiсцезнаходження товариства та визначено нове мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ": Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1 В, офiс А504. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публiчне акцiонерне товариство " Фiтофарм" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААБ №267668 

3. Дата проведення державної реєстрації  27.07.1995 

4. Територія (область)  Донецька область 

5. Статутний капітал (грн.)  61129270.51 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 491 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

21.20"  ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТIВ I МАТЕРIАЛIВ" 

 46.46"  ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ" 

 86.21"  ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА" 

10. Органи управління 
підприємства 

Акцiонернi Товариства не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ " Креді Агріколь банк" 

2) МФО банку  300614 

3) Поточний рахунок  26009000004083 

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

 ПАТ " Креді Агріколь банк" 

5) МФО банку  300614 

6) Поточний рахунок  26009000004083 

 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво лiкарських засобiв                                                                                                                 Серiя АВ №578982     14.07.2011 
Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв 

Мiнiстерства охорони здоров'я України                                                                                        
  .  .                                                                                              

Опис 

Лiцензiя була переоформлена у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонерне 
товариство". 
Лiцензiя була отримана для здiйснення основного виду дiяльностi - виробництва лiкарських засобiв у формi: настойок, екстрактiв, 
спиртових та водних розчинiв, крапель, крапель зубних, крапель очних, сиропiв, рiдин, олiй, олiйних розчинiв, мазей, гелiв, кремiв, 
лiнiментiв, таблеток, таблеток вкритих оболонкою, капсул, фасування лiкарської рослинної сировини. Термін дії ліцензії 
безстроковий. 

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

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку 
наркотичних засобiв, психотропних речовин 

i прекурсорiв"                                                                                   

Серiв АВ №073776     30.08.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками                                             30.08.2017                                                                                     

Опис Пiдприємство у виготовленнi своєї продукцiї використовує прикрсори, тому i була отримана дана лiцензiя. 

Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими 
засобами                                                                                                   

Серiя АЕ №295183     03.12.2014 Державна служба України з лiкарських засобiв                                                                                                                                                                           

Опис 
Лiцензiя була отримана для здiйснення одного з основних видiв дiяльностi - оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами. 
Термін дії ліцензії безстроковий. 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Донецьке регiональне вiддiлення ФДМ України 
(засновник) 

13511245 
83000 Донецька область Ворошиловський район м.Донецьк 

вул. Артема,97 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

    0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Голова Наглядової Ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Курганов Руслан Анатолiйович 

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

ВК 493200 13.06.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС 
України в м. Донецьку. 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** Вища, Донецький державний університет економіки і торгівля 

ім.. М. Туган-Барановського, спеціаліст з економіки 
підприємств 
 
 

6) стаж роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам". 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2013 3 роки 

9) опис    Члена Наглядової ради було переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 
від 23.04.2013р.), у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства. 
 
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який:  
1) головує на Загальних зборах акціонерів (якщо Зборами не призначена інша кандидатура),  
2) організовує роботу Наглядової ради;  
3) підписує контракт з Генеральним директором;  
4) збирає засідання Наглядової ради та головує на них;  
5) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;  
6) підписує документи від імені Наглядової ради; 
7) здійснює інші дії, необхідні для організації роботи Наглядової ради та виконання рішень, прийнятих 
Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою. 
 
Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. 
Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого 
органу Товариства: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства;  
2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;  
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за 
пропозицією виконавчого органу;  
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;  
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;  
7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого 
органу, встановлення розміру їх винагороди;  
8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, 
передбачених законодавством та Статутом;  
9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;  
10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;  
11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;  
12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та 
мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;  
13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб;  
14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства;  
15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;  
16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  



18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою 
(особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;  
20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку; 
21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів; 
22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; 
23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової 
політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 
24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства; 
25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства; 
26) контроль виконання рішень Зборів; 
27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% 
від розміру статутного капіталу Товариства; 
28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу 
Товариства; 
29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
законодавством; 
30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і  
членів інших органів Товариства.  
Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". 
Наглядова Рада має право: 
1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених 
підрозділів. 
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. 
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок 
фінансово-господарської діяльності Товариства. 
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів. 
 
Голова Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Змін посадової особи протягом року не було. 
Винагороду у будь-якій формі як Голова Наглядової Ради не отримує. 
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: працює директором ТОВ " Рутекс Керам" 
(місцезнаходження: 84571, Донецька обл., Артемівський район, селище Зеленопілля,  вул. Ювілейна, 30). 
 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ситник Iрина Володимирiвна 

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

ВС 659304 10.01.2001 Артемiвським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** Саратовський ордена знак почета економiчний iнтитут, 

економiст 
6) стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

заступник  директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр 
ТОВ "Автогалс". 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

01.05.2002 строк дiї трудового договору 

9) опис    Головний бухгалтер має права, передбачені чинним законодавством України й локальними 
нормативними документами підприємства, а саме: 
- установлювати службові обов'язки для працівників бухгалтерії;  
- вимагати від усіх підрозділів, служб і працівників підприємства в частині оформлення фінансово-
господарчих операцій первинних документів і їх надання в бухгалтерію для ведення бухгалтерського й 
податкового обліку;  
- погоджувати призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб;  
- розглядати й візувати договори й угоди, що укладаються підприємством для одержання або відпустку 
товарно-матеріальних цінностей, на наданій робіт і послуг, а також накази й розпорядження з питань 
фінансово-господарчої діяльності;  
- вимагати від керівників цехів, відділів, підрозділів і служб, а в необхідних випадках і від директора 
підприємства вживання заходів до підвищення ефективності використання засобів, по посиленню 
схоронності власності, забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку й контролю;  
- проводити документальні ревізії в структурних підрозділах і службах підприємства з метою дотримання 
встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних цінностей, відпуску 
продукції, витрати коштів і інших цінностей;  



- підготовляти пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлень премій керівників цехів, відділів, 
служб і інших підрозділів підприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення 
первинної документації, ведення первинного обліку й інших вимог по організації обліку й контролю.  
Головний бухгалтер відповідає за:  
- Виконання функцій, закріплених у рамках стандартів підприємства й інших організаційно-розпорядчих 
документів підприємства;  
- Неправильне ведення бухгалтерського й податкового обліку, занедбаність у бухгалтерському й 
податковому обліку й викривлення даних у звітності;  
- Порушення строків надання бухгалтерської й податкової звітності у відповідні органі;  
- Порушення порядку списання з балансу недостач, дебіторської заборгованості й інших втрат;  
- Несвоєчасне інформування керівника підприємства про результати фінансово-господарчої діяльності й 
допущених фактах безгосподарності;  
- Дотримання трудової дисципліни;  
- Дотримання законодавства в процесі здійснення своєї діяльності;  
- Схоронність довіреного йому майна;  
- Дотримання комерційної таємниці;  
- Забезпечення схоронності документації, що виникає або отриманої за посадою;  
- Виконання Закону України " Про охорону праці" і інших законодавчих актів по охороні праці.  
Обов'язки з урахуванням завдань і функцій бухгалтерії:  
- Достовірне й раціональне ведення бухгалтерського й податкового обліку, що відповідає вимогам 
оперативного керівництва підприємством;  
- Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового обліку  
Зміни головного бухгалтера протягом звітного періоді не було. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У звітному періоді, як головний бухгалтер Товариства, отримує винагороду у вигляді заробітної плати 
згідно штатного розкладу та погоджену з Наглядовою радою, винагороду у натуральній формі не отримує. 
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ " Фітофарм". 
Не обіймає посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Чуб Михайло Володимирович 

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

ВК 933917 12.09.2012 Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi 
ГУ ДМС України 

4) рік народження** 1983 
5) освіта** Вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ. м. Харкiв, 

спецiальнiсть - право i пiдприємництво 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний юрисконсульт ПАТ "Фiтофарм" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.06.2012 до прийняття рiшення Наглядовою радою про 
припинення повноважень та звiльнення з посади. 

9) опис    Генеральний директор Чуб Михайло Володимирович, був призначений згідно рішення Наглядової 
ради від 25.06.2012року. 
 
До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі 
відповідно до законодавства, цього Статуту або рішень Загальних зборів акціонерів віднесені до виключної 
компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства.  
Генеральний директор має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності 
Товариства відповідно до Положення " Про виконавчий орган". Генеральний директор може видавати 
накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.  
Генеральний директор:  
1) без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства;  
2) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність;  
3) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства;  
4) укладає та підписує договори, кредитні договори,  договори застави, та інші договори на суми, які не 
перевищують 10% від розміру статутного капіталу Товариства;  
5) затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад;  
6) розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства;  
7) приймає на роботу і звільняє робітників Товариства;  
8) укладає колективний договір;  
9) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради;  
10)контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та 
інформації;  
11) розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;  
12) забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства;  
13) виконує інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту та визначені додатково 
Положенням " Про виконавчий орган" Товариства.  



Усі договори та фінансові документи від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, 
якій дане повноваження делеговане Генеральним директором. Право підпису без довіреності має 
Генеральний директор.  
 
У звітному періоді, як Генеральний директор Товариства отримав винагороду в розмірі заробітної плати 
згідно штатного розкладу та погоджену з Наглядовою радою, винагороди у натуральній формі не отримував. 
 
Генеральний директор Чуб М.В.: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: генеральний директор, головний юрисконсульт ПАТ 
" Фітофарм", а також за сумісництвом працює директором ТОВ " Скайфарм Холдінг" ( місцезнаходження: 
04073, м. Київ, пров. Куренівський, 15). 
Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень 
та звільнення/відкликання з посади. 
Змін протягом року не було. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Насонова Галина Миколаївна 

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

ЕМ 470386 21.12.1999 Свердловським МВ УМВС України в 
Луганськiй областi 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** Донецький будiвельний технiкум Мiнважбуду СРСР, 

виробництво будiвельних деталей та залiзобетонних 
конструкцiй, технiк-технолог 

6) стаж роботи (років)** 25 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

iнженер ТОВ "АПК Бекон" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2013 3 роки 

9) опис    Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової 
ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства.  
 
Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. 
Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого 
органу Товариства:  
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства;  
2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;  
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за 
пропозицією виконавчого органу;  
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;  
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;  
7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого 
органу, встановлення розміру їх винагороди;  
8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, 
передбачених законодавством та Статутом;  
9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;  
10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;  
11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;  
12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведен-ня Зборів та 
мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;  
13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єд-наннях, про 
заснування інших юридичних осіб;  
14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства;  
15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законо-давством;  
16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  



19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про прид-бання особою 
(особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;  
20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;  
21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;  
22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;  
23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової 
політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;  
24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства;  
25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства;  
26) контроль виконання рішень Зборів;  
27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% 
від розміру статутного капіталу Товариства;  
28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу 
Товариства;  
29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
законодавством;  
30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і 
членів інших органів Товариства.  
Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова 
Рада має право:  
1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених 
підрозділів.  
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.  
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок 
фінансово-господарської діяльності Товариства.  
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів.  
5. Інші права, визначені Положенням " Про наглядову Раду".  
 
Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує.  
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер ТОВ АПК " Бекон". В теперішній час працює 
менеджером аптечної мережі ПАТ " Фітофарм". 
Не обіймає посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Зац Вiктор Володимирович 

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

ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в 
м. Донецьку 

4) рік народження** 1949 
5) освіта** Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку 
6) стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "ДСК Україна" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2013 3 роки 

9) опис    Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової 
ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства.  
 
Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. 
Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого 
органу Товариства:  
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства;  
2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;  
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за 
пропозицією виконавчого органу;  
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;  
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;  
7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого 
органу, встановлення розміру їх винагороди;  
8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його пов-новажень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, 
передбачених законодавством та Статутом;  
9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;  



10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;  
11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;  
12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та 
мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;  
13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб;  
14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства;  
15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;  
16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою 
(особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;  
20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;  
21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;  
22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;  
23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової 
політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;  
24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства;  
25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства;  
26) контроль виконання рішень Зборів;  
27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% 
від розміру статутного капіталу Товариства;  
28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу 
Товариства;  
29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
законодавством;  
30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і 
членів інших органів Товариства.  
Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду".  
Наглядова Рада має право:  
1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених 
підрозділів.  
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.  
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок 
фінансово-господарської діяльності Товариства.  
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів.  
5. Інші права, визначені Положенням " Про наглядову Раду".  
Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує. 
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: пенсіонер. 
Не обіймає посади на інших підприємствах. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

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

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 
Ради 

Курганов Руслан 
Анатолiйович 

ВК 493200 13.06.2008 
Ворошиловським РВ ДМУ УМВС 

України в м. Донецьку. 
20 0.00002519251 20 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Ситник Iрина 
Володимирiвна 

ВС 659304 10.01.2001 
Артемiвським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Насонова Галина 
Миколаївна 

ЕМ 470386 21.12.1999 
Свердловським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 

20 0.00002519251 20 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Зац Вiктор 
Володимирович 

ВЕ 537711 09.01.2002 
Ворошиловським РВ УМВС 
України в Донецькiй областi 

20 0.00002519251 20 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Чуб Михайло 
Володимирович 

ВК 933917 12.09.2012 
Центрально-Мiським РС у м. 
макiївцi ГУ ДМС України 

0 0 0 0 0 0 

Усього 60 0.00007557754 60 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Limited liability company 
"MIRAPHYTOS HOLDING 

LTD" 
320622 

КIПР     Р.С. 4003 м. Лiмассол ЕсКей 
ХАУС, Спайру Кiпрiану, 61 

79262584 99.841187651693 79262584 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 79262584 99.841187651693 79262584 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 28.04.2015 
Кворум зборів 99.8412 

Опис Порядок денний було затверджено рiшенням засiдання Наглядової ради пiдприємства Протокол №03-03-
15 вiд 03.03.2015 р., додаткових пропозицiй не надходило. 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 
2.  Затвердження звiту Наглядової ради товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду цього звiту. 
3.  Затвердження звiту Генерального директора товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду цього звiту. 
4.  Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.  
5.  Розподiл прибутку товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi. 
6.  Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш 
як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартостi. 
  
1. Розгляд першого питання порядку денного:  
Обрання лiчильної комiсiї. 
СЛУХАЛИ:  
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В., який проiнформував про наступне: 
Наглядовою радою товариства, згiдно протоколу засiдання № 03-03-15 вiд 03.03.2015 р. запропоновано до 
обрання до складу лiчильної комiсiї Зборiв наступних кандидатiв: 
Лiчильна комiсiя у складi: 
Димакова Ганна Станиславiвна;  
Iголкiна Валентина Василiвна;  
Ступка Тетяна Вiкторiвна; 
ВИРIШИЛИ: 
Лiчильну комiсiю обрати у складi: 
Димакова Ганна Станиславiвна;  
Iголкiна Валентина Василiвна;  
Ступка Тетяна Вiкторiвна; 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" -  79 262 584 голосiв, що складає 100  % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi)  -  0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 
2. Розгляд другого питання порядку денного: 
Затвердження звiту Наглядової ради товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
цього звiту. 
СЛУХАЛИ: 
Заступника операцiйного директора Товариства Деревянко Н.О. (за згодою та дорученням Наглядової 
ради товариства), якою повiдомлено, що Наглядовою радою у 2014 роцi ретельно розглядалася 
щоквартальна бухгалтерська звiтнiсть господарської дiяльностi пiдприємства. 
Протягом 2014 року, Наглядовою радою товариства розглядалась щоквартальна бухгалтерська звiтнiсть 
господарської дiяльностi товариства. 
Фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку та достовiрно вiдображає 
фактичний фiнансовий стан. Результати господарської дiяльностi товариства свiдчать про виконання 
програми економiчного розвитку товариства на 2014 рiк затвердженої Наглядовою радою у груднi 2013 
року. 
За планом економiчного розвитку товариства у 2014 роцi: 
1.  Виконано роботи з будiвництва та реконструкцiї виробництва; 
2.  Удосконалено технологiї схем виробництва; 
3.  Забезпечено та пiдвищено якiсть виготовленої продукцiї; 
4.  Виконано план по реалiзацiї продукцiї, її просування на внутрiшньому ринку; проведено ретельнiший 
аналiз застосованих маркетингових заходiв з просування продукцiї товариства; 
5.  Виконано план по випуску нових лiкарських препаратiв, перереєстрацiї традицiйних лiкарських 
засобiв; 
6.  Удосконалено програмне забезпечення товариства; 
7.  Вдосконалено матерiально-технiчне забезпечення виробництва; 
8.  Виконано план основних показникiв фiнансової дiяльностi; 
9.  Вдосконалена система планування виробництва 
10.Пiдвищена цiна на сировину та матерiала групп А,В в 2014 роцi на 11,79% в звязку з єкомомiчною 
ситуацiєю в країнi. 



11.  Пiдприємство пройшло сертифiкацiю по ISO 9001:2008. 
Щокварталу Наглядовою радою заслуховувались звiти Ради директорiв про господарську дiяльнiсть 
товариства.  
Заслуховувались: 
1.  Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової полiтики пiдприємства (кадровi потреби 
пiдприємства, результати пошуку кадрiв та закриття iснуючих на пiдприємствi вакансiй). 
2.  Звiти про виконання плану виробництва 
3.  Звiти про результати роботи вiддiлiв маркетингу, звiти про ефективнiсть просування промотируємої 
продукцiї товариства. 
4.  Звiти про ведення договiрної роботи, звiти про роботу з дебiторською заборгованiстю. 
5.  Звiти про стан автотранспорту пiдприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної 
бази. 
6.  Звiти про дiяльнiсть аптечної мережi,  напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережi. 
7.  Звiти про виконання плану розвитку зовнiшньої служби, проведення навчання. 
Таким чином, проведену роботу Ради директорiв у 2014 роцi вважаємо задовiльною, а програму 
економiчного розвитку товариства на 2014 рiк виконаною. 
Запропоновано затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк  
ВИРIШИЛИ: 
1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" - 79 262 584 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi)  - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 
3. Розгляд третього питання порядку денного: 
Затвердження звiту Генерального директора товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду цього звiту. 
СЛУХАЛИ: 
Голову Ради директорiв - генерального директора Чуба М.В. 
Доповiв, що не дивлячись на ситуацiю, що склалася в Українi, пiдприємству вдалося виконати наступнi 
показники:  
  Протягом 2014 року, за планом економiчного розвитку товариства у 2014 роцi: 
1.  Виконано роботи з будiвництва та реконструкцiї виробництва; 
2.  Удосконалено технологiї схем виробництва; 
3.  Забезпечено та пiдвищено якiсть виготовленої продукцiї; 
4.  Виконано план по реалiзацiї продукцiї, її просування на внутрiшньому ринку; проведено ретельнiший 
аналiз застосованих маркетингових заходiв з просування продукцiї товариства; 
5.  Виконано план по випуску нових лiкарських препаратiв, перереєстрацiї традицiйних лiкарських 
засобiв; 
6.  Удосконалено програмне забезпечення товариства; 
7.  Вдосконалено матерiально-технiчне забезпечення виробництва; 
8.  Виконано план основних показникiв фiнансової дiяльностi; 
9.  Виконана сертифiкацiя по ISO 9001:2008 
10.  Зменшився випуск ГП в фасовках на 22,25%. 
Щокварталу Рада директорiв звiтувала перед Наглядовою радою про виконання плану економiчного 
розвитку товариства та про ведення господарської дiяльностi в цiлому. 
Постiйно аналiзувались та вдосконалювались:  
1.  Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової полiтики пiдприємства (кадровi потреби 
пiдприємства, результати пошуку кадрiв та закриття iснуючих на пiдприємствi вакансiй). 
2.  Результати навчання та тестування вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення. 
3.  Результати роботи вiддiлiв маркетингу, звiти про ефективнiсть просування промотируємої продукцiї 
товариства. 
4.  Звiти про ведення договiрної роботи, звiти про роботу з дебiторською заборгованiстю. 
5.  Звiти про стан автотранспорту пiдприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної 
бази. 
6.  Звiти про дiяльнiсть аптечної мережi,  напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережi. 
7.  Звiти про виконання плану розвитку зовнiшньої служби, проведення навчання. 
При чiткому виконаннi кожним працiвником товариства покладених на нього обов'язкiв та виконаннi 
правил внутрiшнього розпорядку,  Протягом 2014 року, ПАТ "Фiтофарм", вдалося 
-  реалiзувати продукцiї на суму 288 675 тис. грн. 
-  отримати прибуток до оподаткування  у сумi 13 831 тис. грн.; 
-   перерееструвати  12 препарати в Українi, зареєструвати 2 нових препарати. 
-  зареєструвати в странах СНГ  один новий препарат.. 
-  купити обладнання (у тому числi транспортнi засоби, будiвлi та споруди) на суму 4,923 млн. грн.. 
Запропоновано затвердити звiт генерального директора за 2014 рiк 
ВИРIШИЛИ: 



1. Затвердити Звiт Генерального директора Товариства за 2014 р.  
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" -  79 262 584 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0 голосiв, що складає  0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi)  - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 
4. Розгляд четвертого питання порядку денного: 
Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.  
СЛУХАЛИ: 
Головного бухгалтера Товариства Ситник I.В., яка доповiла, що по результатам дiяльностi за 2014 рiк, 
випуск товарної продукцiї у порiвняннi з 2013 роком зменшився на 10 % та склав у оптових цiнах 412 598 
тис. грн. Реалiзацiя готової продукцiї склала 37428 тис. фасовок на суму 201 651 тис. грн. 
Загальна виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг склала 288 675 тис. грн. 
Фiнансовий результат до оподаткування за 2014 р. склав 13 831 тис. грн., податок на прибуток -  2 725 тис. 
грн. 
Валюта балансу Товариства - 159 257тис. грн.: 
власний капiтал - 95 256 тис. грн. (що складає 59,8 %); 
позиковий капiтал - 64 001 тис. грн. (40,2 %). 
Власний капiтал за рiк збiльшився на суму прибутку, що залишилася пiсля сплати податкiв, тобто на 11 
106 тис. грн.  
За 2014 р. були складенi та зданi у статистичнi органи наступнi форми звiтностi: 
№ 1 - баланс; 
№ 2 - звiт про фiнансовi результати; 
№ 3 - звiт про рух грошових коштiв; 
№ 4 - звiт про власний капiтал; 
№ 5 - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 
ВИРIШИЛИ: 
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" - 79 262 584 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0  голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi)  - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 
5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: 
Розподiл прибутку товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi. 
СЛУХАЛИ: 
Головного бухгалтера Товариства Ситник I.В. 
Повiдомила, що фiнансовий результат пiсля сплати податкiв до бюджету склав  11 106 тис. грн. (100 %) 
Виходячи iз цiєї суми прибутку та середньорiчної кiлькостi простих iменних акцiй - 79 388 663 шт., сума 
дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,13989 грн. 
Запропоновано прибуток, отриманий Товариством у 2014 р., спрямувати на розвиток товариства, його 
виробничих потужностей у повному обсязi. 
ВИРIШИЛИ: 
Прибуток, отриманий Товариством у 2014 р., спрямувати на розвиток Товариства, його виробничих 
потужностей у повному обсязi. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" -  79 262 584 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi) - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 
6. Розгляд шостого питання порядку денного:   
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як 
одного року. Визначення їх характеру та граничної вартостi.   
СЛУХАЛИ: 
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В. 
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", значний правочин - правочин (крiм правочину 
з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо  
ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi  
активiв  товариства,  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 



вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про 
вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. 
На дату проведення цих Зборiв, значнi правочини, якi будуть вчиняться товариством не визначенi.  
Вiдповiдно до приписiв зазначеного закону, якщо  на  дату  проведення  загальних  зборiв  неможливо 
визначити,   якi   значнi   правочини   вчинятимуться  акцiонерним товариством  у  ходi  поточної  
господарської дiяльностi, загальнi збори  можуть  прийняти  рiшення  про  попереднє схвалення значних 
правочинiв,  якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного  року  з  дати  прийняття  
такого  рiшення,  iз зазначенням характеру  правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  
Тому пропонується схвалити значнi правочини, якi можуть вчиняться товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом року з моменту прийняття такого рiшення Зборами. Визначити 
характер значних правочинiв - договори поставки товару, кредитнi договори, договори позики, договори 
застави рухомого та нерухомого майна, договори пiдряду, будь-якi iншi цивiльно-правовi, господарськi 
договори, правочини. Гранична вартiсть одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 
(сто мiльйонiв гривень).   
ВИРIШИЛИ: 
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчиняться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi 
протягом року з моменту прийняття цього рiшення Зборами. Визначити характер значних правочинiв - 
договори поставки товару, кредитнi договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого 
майна, договори пiдряду, договори страхування, iнвестицiйнi договори, будь-якi iншi цивiльно-правовi, 
господарськi договори. Гранична вартiсть одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 
000,00 (сто мiльйонiв гривень).   
ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
"за" -  79 262 584 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих 
Зборах; 
"проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, присутнiх на цих Зборах; 
"утрималися" (не брали участь в голосуваннi)  -  0 голосiв, що складає 0  % вiд загальної кiлькостi голосiв 
учасникiв, присутнiх на цих Зборах. 
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства. 
 

 
 
 



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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна 
компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133 
Місцезнаходження 08292 Київська область  м. Буча бул. Б.Хмельницького, б.6, офіс 253 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ294645 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

16.12.2014 

Міжміський код та телефон +38 (050) 425-00-37 
Факс +38 (050) 178-15-66 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП 
Опис Лiцензiя видана на пiдставi законодавства України. У зв'язку з проведенням 

дематерiалiзацiї випуску акцiй укладено договiр 23/02-2010 вiд 01.07.2010 
р. на вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зберiгання цiнних 
паперiв, обслуговування обiгу в цiнних паперах. Товариство не планує 
вiдмову вiд послуг ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя" у майбутньому. 

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

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30998764 
Місцезнаходження 84432 Донецька область Краснолиманський смт. Ярова Красноармійська, 7 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2389 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (062) 345-05-45 
Факс (062) 381 - 70 - 84 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань 

пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну  
думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам 
чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi 
вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження 01004 м. Київ  м. Київ вул. Шовковична, 42-44 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АД034421 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

11.06.2012 

Міжміський код та телефон + 38 (044) 277-50-00 
Факс + 38 (044) 277-50-01 
Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 
Опис Згiдно договору про допуск цiнних паперiв до торгiвлi № б/н вiд 

25.11.2013р., надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 



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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 Київська область  м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Правила ЦДЦП 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку , рішення № 2092 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон +38(044) 2796540 
Факс +38(044) 2791322 
Вид діяльності Центральний депозитарій проводить діяльність з депозитарного обліку та 

обслуговування обігу цінних паперів 
Опис Згiдно договору №Е-8148/П вiд 09.09.2013р., надає послуги щодо вiдкриття 

та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй щодо 
розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та 
обслуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв. 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.08.2011 413/1/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперів та 
фондового ринку 

UA4000068951 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.77 79388663 61129270.51 
100.000000000

000 

Опис 

20.06.2011року Загальними зборами акціонерів було затверджено рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства шляхом збільшення 
кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Товариством було здійснене приватне (закрите) розміщення акцій. 
У зв'язку з додатковим випуском акцій свідоцтво №33/05/1/10, видане 19.07.2011р. було скасовано. 
Емітенту було видане тимчасове свідоцтво про реєстрації випуску акцій №413/1/11-Т (дата реєстрації 18.08.2011р.) 
29.12.2011року тимчасове свідоцтво було скасовано, у зв'язку із видачею свідоцтва про реєстрацію акцій №413/1/11 (дата реєстрації 18.08.2011р., дата видачі 
29.12.2011р.). 
Допуску в лістинг у звітному періоді не було.  
Відповідно з вимогами ст. 24 Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство заключило договір з ПАТ "Фондова біржа ПФТС" про допуск цінних паперів 
до торгівлі № б/н від 25.11.2013р.  
У звітному році не відбувався продаж акцій на фондовій біржі та інших організаційно-оформлених позабіржових ринках. Остання поточна ціна станом на 
31.12.2014р. складала: на цінні папери на біржі - 0,72-0,74грн., поза фондовою біржею - 0,7грн. 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
В лютому місяці 1974 року вступила в лад єдина діюча по Донецькій області 
республіканська Артемівська фармацевтична фабрика. Підприємство створювалось як 
фармацевтичний завод при Головному аптечному управлінні та було одним з 
найкрупніших у Радянському Союзі. Проектом передбачався випуск настойок і 
екстрактів з лікарської рослинної сировини, мазі і пасти, таблетки, краплі для 
очей, сиропи та інші готові лікарські засоби, лініменти, розтирання. У вісімдесяті 
роки серед фармацевтичних підприємств країни підприємство було лідером по 
технічно- економічним показникам.  
В 1994 році фармацевтична фабрика була перетворена в орендне підприємство 
" Артемівська фармацевтична фабрика".  
Публічне акціонерне товариство " Фітофарм" створене в процесі приватизації 
орендного підприємства, і було зареєстроване як ВАТ " Фітофарм" 27 липня 1995 року 
виконкомом Артемівської ради народних депутатів Донецької області. Предмет 
діяльності:  
- виготовлення та розфасовка, оптова реалізація покупцям медичних препаратів 
та лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також косметичних засобів; 
- роздрібна торгівля населенню через аптечну мережу підприємства лікарських 
засобів власного виробництва, а також лікарських засобів і виробі медичного 
призначення від інших постачальників; 
- виробнича і комерційна діяльність з метою одержання прибутку та інші види 
діяльності, які не заборонені законодавством України. 
Основна діяльність підприємства направлена на використання біологічно активних 
речовин рослинного походження для виготовлення лікарських засобів та виготовлення 
актуальних, зоргенеричних препаратів іншої цінової категорії, які користуються 
високим попитом. 
В теперішній час підприємство посідає належне місце серед українських виробників 
фармацевтичної продукції. Так, за даними досліджень " Фармстандарт компанія 
" Маріон" по підсумкам роботи 2007 року ПАТ " Фітофарм" ввійшов в трійку динамічно 
розвиваючих фармацевтичних підприємств в Україні, об' єми продажу в сумовому 
кількісному значенні виросли більше, ніж ринок в цілому. За рейтингом компанії 
фармацевтичного ринку України ПАТ " Фітофарм" займає 13 місце серед вітчизняних 
виробників та 63 місце в загальному рейтингу. В 2005 році - 20 місце, в 2006 році 
- 17 місце, в 2014 р - 9 місце серед вітчизняних виробників. 
За всю історію існування підприємство освоїло випуск більше 100 найменувань 
готових лікарських форм серед яких гемо статичні, протизапальні, протиревматичні 
засоби, антисептичні засоби, засоби , які впливають на харчову діяльність, на 
центральну нервову систему, на сердечну діяльність, засоби від кашлю. Деякі 
препарати індивідуально випускаються тільки ПАТ " Фітофарм": настойки софори 
японської, краплі для очей- розчин левоміцетину, цинк сульфату з борною кислотою, 
засоби для укріплення волосся, рідина для пом' якшення шкіри рук, таблетки від 
кашлю " Екстратерм", таблетки амінокапронової кислоти 0,5 №20.  
В 2007 році асортимент підприємства збільшився на п' ять найменувань життєво 
важливих  лікарських виробів. У 2011 році у результаті кліничних досліджень 
підприємство зареєструвало та випустило на фармацевтичний ринок 4 нових препарати, 
а саме: 
- ториксал, таблетки по 10 мг - січогінні препарати, високоактивні діуретики, 
торасемід. 
- цитрамон- Ф форте, капсули - анальгетик и антипиретики. Ацетилсаліцилова кислота, 
комбинації без психолептиков. 
- Ацекардин 75, таблетки по 75 мг - засіб, який впливає на систему крові та 
гемопоез. Антитромбічний засіб, кислота ацетилсаліцилова.  
 
На підприємстві велика увага приділяється рекламній продукції, реконструкції 
діючого виробництва згідно з Міжнародними правилами СМР, впровадження нових 
технологій. Активно застосовуються наукові розробки ГНЦЛС для вдосконалення 
медичних препаратів та розширення номенклатури медикаментів, у зв' язку з чим було 
вдосконалено ряд технологічних процесів, покращенні умови праці. Розробляються НТД 
на виробництво нових лікарських засобів. 
Продукція користується попитом у таких країнах як Казахстан, Молдова, Грузія та 
Азербайджан. 
 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства 
" Фітофарм" ( протокол №1 від 20 червня 2011 р.) було затверджено рішення про 
визначення типу та зміну найменування у зв' язку з приведенням його діяльності у 
відповідність до норм ЗУ " Про акціонерні товариства". 



Рішенням загальних зборів акціонерів було затверджено рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 
26.02.2013 р., кількість акціонерів складає 1160 осіб, яким належить 79388663 акції 
на суму 61129270,51 грн. 
 
У 2013 році ПАТ Фітофарм здійснило випуск ще одного нового лікарського засобу - 
Клєвазол крем - оригінальна комбінація антимикотика і антибіотика, для лікування 
пацієнток з інфекційно- запальними захворюваннями статевих органів. Підприємство 
постійно працює над збільшенням асортименту випускаємої продукції, проводить 
вивчення фармацевтичного ринку, у 2013 році велися активні клінічні дослідження 
нового оригінального препарату Тріосил для лікування захворювань печінки, 
закінчені реєстрація цього препарату. 
 
За 2014 р., згідно плану інноваційної діяльності підприємства, розроблялися та 
впроваджувалися у виробництво нові, більш перспективні види лікарських препаратів: 
- Протипохмільний препарат знаходиться на стадії фармрозробки препарата. 
- Тріосил, табл. - оригінальний препарат гепатопротекторної дії знаходиться на 
стадії апробації у Харківській Уповноваженій лабораторії. 
- Крем з пенцикловіром, аналог Феністил Пенцивіра, призначений для лікування 
рецидивуючого герпеса. Препарат успішно пройшов клінічні дослідження в Інституті 
дерматології та венерології ( м. Харків). Зараз перебуває на реєстрації в ДЕЦ МОЗ 
України. 
- " Стерокорт", мазь - кортикостероїд для застосування в дерматології. Препарат 
пройшов апробацію в Уповноваженій лабораторії МОЗ. Результати задовільні. 
Наступний етап - подача документів на дозвіл проведення клінічних випробувань; 
проведення клінічних випробувань.  
 
У 2014 році Товариство зіткнулось з обставинами непереборної сили, а саме бойовими 
діями  та проведенням на території Донецької області a нтитеpopистичноi операції. 
Проведення бойових дій загрожує життю та здоров' ю людей, спричиняє  блoкyвaння i 
пошкодження o б' єктi в нерухомості та тpaнспopтнoї системи, o бмежує  свобoдy  
пересування територіями Донецької і Луганської областей, спричиняє розірвання 
господарських зв' язків. У результаті проведення антитерористичної операції 
Товариство вимушено було закрити аптеки, які знаходяться на непідконтрольній 
Україні території. 
 
В 2015 році компанія забезпечила безперебійне виробництво продукції і щомісячне 
виконання планів виробництва більш ніж на 100%, не дивлячись на труднощі, 
пов' язані з перебуванням підприємства в зоні проведення АТО. Протягом 2015 року 
проведено ряд проектів: аудит діючої системи менеджменту якості міжнародному 
стандарту на відповідність ISO 9001, чим підтвердили виконання всіх процесів, що 
забезпечують випуск якісної конкурентоспроможної продукції. Проведені роботи по 
оптимізації витрат і витрат на енергоресурси, введена в експлуатацію блочно-
модульна котельня, проведені роботи по реконструкції системи водопостачання. 
 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
ПАТ " Фітофарм" дочірніх підприємств, представництв не має. 
Керівництво підприємством здійснює генеральний директор, якому підпорядковані 
операційний директор, директор з розвитку виробництва, фінансовий директор, служба 
управління  персоналом, комерційний директор, директор з якості, юрисконсульт, 
служба з охорони праці, відділ стратегічного маркетингу, відділ інвестиційного 
аналізу, мережа аптек, а саме: 
- Аптека № 1 - Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна,67; 
- Аптека № 5 - Донецька область, м. Маріуполь, пр- т Леніна, 87- а; 
- Аптека № 9 - Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 54; 
- Аптека № 13 - Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 2 б. 
  
ОПЕРАЦІЙНОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані: 
- директор з виробництва; 
- відділ головного технолога; 
- цех по виробництву готових лікарських засобів - цех №1, який виготовляє 
настоянки, розчини, сиропи, спирти; 



- цех по виробництву готових лікарських засобів - цех №2, який виготовляє мазі, 
пасти, таблетки; 
- відділ реєстрації та перереєстрації; 
- відділ фармрозробок; 
- менеджер з організації та план. виробництва. 
 
ДИРЕКТОРУ З РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА підпорядковані: 
- служба головного інженера; 
- відділ головного механіка; 
- відділ головного енергетика. 
 
ФІНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані: 
- планово- економічний відділ; 
- бухгалтерія; 
- відділ ІТ; 
- аудитор. 
 
КОМЕРЦІЙНОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані: 
- відділ дослідження ринку; 
- відділ маркетингу, який займається просуненням нових препаратів на ринку України 
та інших ринках, що є дуже потрібним під час виведення нових генеричних  та 
оригінальних препаратів; 
- менеджер ВЕД; 
- відділ збуту ( склад готової продукції). 
 
ЗАСТУПНИКУ ОПЕРЦІЙНОГО ДИРЕКТОРА підпорядковані: 
- відділ постачання; 
- склад сировини та матеріалів; 
- склад готової продукції; 
- відділ логістики; 
- ділянка автотранспорту;  
- АГВ; 
- охорона. 
 
ДИРЕКТОРУ З ЯКОСТІ підпорядковані: 
- відділ контролю якості; 
- лабораторія; 
- відділ забезпечення якості. 
 
У результаті проведення антитерористичної операції Товариство для забезпечення 
безпеки персоналу Товариства, аптеки, які знаходяться на непідконтрольній Україні 
території були закриті. 
 
Філії, представництва та інших відокремлені структурні підрозділи відсутні. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу ( осіб) у 2015 
році складає 488 осіб, що на 100 осіб меньше, ніж у попередньому періоді, коли у 
2014р. середньооблікова чисельність штатних працівників складала 588 осіб 
( скорочення повязано с закриттям аптечної мережи. Чисельність позаштатних 
працівників у 2015 році складає 7 осіб, що на 4 особи більше ніж у попередньому 
періоді, коли у 2014 році чисельність позаштатних працівників складала 3 особи. 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 
( дня, тижня) немає. Фонд оплати праці усіх робітників у 2015 році складає 17853,4 
тис. грн. Це на 1751,4 тис. грн. меньше, ніж у 2014 році, у якому фонд оплати праці 
усіх робітників складав 19604,8 тис. грн. Зменшення фонду оплати праці робітників у 
звітному році відбулось у зв' язку зі скороченням чисельності працівників. Фонд 
оплати праці штатних працівників у 2015 році складає 17828,8 тис. грн., це на 
1706,3 тис. грн. меньше, ніж у 2014 році, коли фонд оплати праці штатних 
працівників складав 19535,1 тис грн. Фонд оплати праці позаштатних працівників 
зменшився у звітному періоді на 45,1 тис. грн., і на кінець періоду складає 24,6 
тис. грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємстві немає. На 



кінець 2015 року середня чисельність усіх робітників в еквіваленті складає 457 
осіб. При укладанні трудових договорів перевага віддається робітникам фахівцям з 
вищою освітою згідно потреб підприємства. Співвідношення робітників з вищою 
освітою до робітників з середньою освітою складає 70% і 30% відповідно. При 
укладанні трудового договору працівник під підпис ознайомлюється з умовами праці. 
Трудові відносини працівників товариства регулюються законодавством про працю 
України, Статутом ПАТ " Фітофарм", правилами внутрішнього трудового розпорядку і 
діючим колективним договором. Для того, щоб укомплектувати підприємство 
необхідними кадрами: - співробітництво з міським центром зайнятості; - 
розміщуються оголошення про наявності вакансій в засобах масової інформації. 
Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації 
її працівників. Програми по розвитку персоналу включають в себе як відвідування 
спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, стажування на суміжних 
підприємствах, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. З метою адаптації 
нових співробітників на підприємстві існує система наставництва. Наставником може 
бути працівник, що має досвід роботи не менше 15 років, наставник має надавати 
зацікавленому працівнику усю інформацію, що необхідна для роботи, контролювати 
використання її на практиці, при необхідності - зробити зауваження або надати 
рекомендації, перевіряти теоретичні та практичні навички. Майже щорічно на 
підприємстві проходять виробничу практику студенти технікумів та інших навчальних 
закладів. Для осіб, що виражають зацікавленість у подальшій праці на нашому 
підприємстві існує система оплати за навчання на факультетах та спеціальностях які 
мають для підприємства перспективне значення. У пріоритеті для навчання є також 
співробітники які показують високий результат професіональної компетенції, і які є 
перспективним кадровим резервом підприємства. Колективний договір, укладено на 
підприємстві відповідно до чинного законодавства, з метою регулювання виробничих, 
трудових і соціально- економічних відносин, узгодження інтересів працівників, 
власників і уповноважених ними органів. Сторонами чинного колективного договору є: 
ради директорів в особі Генерального директора, який представляє інтереси 
власника, і Рада трудового колективу в особі голови Ради, який представляє 
інтереси робітників підприємства. Колективний договір схвалюється на профспілковій 
конференції трудового колективу, укладається строком на три роки та діє до 
прийняття нового. У колективному договорі закріплений перелік соціальних пільг і 
гарантій, а саме: - виплачувати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 
середньої заробітної плати по підприємству працівникам, що досягли віку, 
необхідного для призначення пенсії за віком. - надавати одноразову грошову 
допомогу працівникам у зв' язку з сімейними обставинами: - у разі вступу до браку 
вперше ( що пропрацював не менше 1 року) - в сумі 1- кратного розміру середньої 
заробітної плати по підприємству; - при народженні дитини - в сумі 1- кратного 
розміру середньої заробітної плати по підприємству; - на поховання працівника - в 
сумі 1- кратного розміру середньої заробітної плати по підприємству; - на поховання 
родичів по крові або по браку ( чоловіка ( дружини), батьків ( вітчима, мачухи), 
дитини ( пасинка, падчерки) -50% від розміру середньої заробітної плати по 
підприємству; - у разі виробничої травми працівникові видавати допомогу згідно 
чинному законодавству. Надаються трудящим транспортні послуги із знижкою 50 %. 
Встановлено іногороднім працівникам підприємства оплату проїзду у розмірі вартості 
середньоденного проїзду за кожен робочий день. Своєчасно проводиться коректування 
оплати вартості проїзду у зв' язку з підвищенням тарифів на проїзд. Колективним 
договором встановлений перелік доплат і надбавок, а саме: - за суміщення професій 
( посад), розширення зон обслуговування і виконання обов' язків відсутнього 
працівника до 50% тарифної ставки; - надбавка за високі досягнення в праці може 
встановлюватися в розмірі до 50% посадового окладу. Умови преміювання, розроблені 
з урахуванням розбивки з професій, показників і умов преміювання. Також на 
підприємстві діють такі переліки: - перелік професій та посад робітників, яким 
надається додатково оплачувана відпустка та скорочений робочий день за 
несприятливі умови праці; - перелік посад і професій робітників, яким надається 
додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день; - перелік надбавок та 
доплат до тарифних ставок. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент не належить до будь- яких об' єднань підприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 



 
Емi тент не проводить спi льної дi яльностi з i ншими органi зацi ями, пi дприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б, що мали мi сце протягом звi тного 
перi оду не було. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облi кова полi тика пi дприємства здi йснюється згi дно затвердженого Наказу " Про 
облi кову полi тику" № 287 вi д 29 грудня 2013 р.  
Згi дно з Наказом змi ни у облi ковi й полi тицi Товариства дозволяються за умови, якщо: 
- змi няться вимоги мi нi стерства фi нансi в України; 
- змi няться статутнi вимоги пi дприємства; 
- новi ( запропонованi й обгрунтованi фахi вцями пi дприємства) положення 
облi кової полi тики забезпечують бi льш достовi рне вi дображення господарських 
операцi й. 
 
У звітному році у зв' язку з внесенням змін до ПКУ, було також внесено зміни до 
облікової політики підприємства згідно Наказу № 158/1 від "26" серпня 2015 року. 
 
З метою встановлення єдиних принципi в ведення бухгалтерського облi ку на 
пi дприємствi у вi дповi дності з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облi к 
та фi нансову звi тнi сть в Українi" та Мi жнародними Стандартами Фi нансової Звi тностi 
та Мi жнародними Стандартами Бухгалтерського Облi ку, було затверджено та 
впроваджено на пi дприємствi ПАТ " Фi тофарм" облi кову полi тику у вi дповi дностi з 
вимогами МСФЗ. 
 
Фi нансова звi тнi сть складається в одиницях вимi ру: тисяч гривень в цi лих числах. 
Звi тним перi одом для складання фi нансової звi тностi є календарний рi к. 
Фi нансова звi тнi сть складається з: 
- Балансу ( Звi ту про фi нансовий стан) станом на 31.12.2015 р, 
- Звi ту про фi нансовi результати (3 вi ту про сукупний дохi д) за 2015 рi к, 
- Звi ту про рух грошових коштi в ( прямим методом) за 2015 рi к, 
- Звi ту про власний капi тал за 2015 рi к. 
- Примi тки, що мi стять стислий виклад суттєвих облi кових полi тик та i ншi 
пояснення. 
 
Наказом про облi кову полi тику передбаченi такi основнi аспекти полi тики 
пi дприємства: 
 
Прi складаннi фi нансової звi тностi встановити межу суттєвостi для вi дображення 
i нформацi ї в статтях фi нансової звi тностi, що дорi внює 1000,00 грн. 
 
Вi дображати вi дстроченi податковi активи та вi дстроченi податковi зобов' язання в 
рi чній фi нансовій звi тностi. 
Фi нансову звi тнi сть надавати користувачам у строки та порядку вi дповi дно до 
" Порядку подання фi нансової звi тностi" ( затвердженого постановою КМ України  № 419 
від 28.02.2000 р. зі змінами). 
 
1. По облi ку основних засобi в. 
1.1. Основним засобом визнавати актив, якщо очi куваний термi н його корисного 
використання ( експлуатацi ї) бi льше року ( або операцi йного циклу, якщо вi н довший 
за рi к), вартi сна оцi нка становить понад 6000,00 грн. 
1.2. Очi куваний термi н корисного використання встановлюється на засi даннi постi йно 
дi ючої виробничої комi сi ї. 
Сформувати комi сi ю у складi: директора по виробництву, головного i нженера, 
головного технолога, старшого економi ста, головного бухгалтера, головного механi ка 
та i нженера з обладнання для визначення наступних показникi в: 
- нормальна потужнi сть пi дприємства; 
- ступi нь корисностi i термi н служби активi в; 
- сума переоцi нки активi в ( у разi необхi дностi). 
1.3. Первi сну оцi нку об' єкта ОЗ здi йснювати згi дно МСБО 16" Основнi засоби". 
1.4. До малоцi нних необоротних матерi альних активi в вi дносити активи з термi ном 
корисного використання бi льше 1 року i вартi стю не бi льше 6000 грн. Амортизацi ю по 



таких об' єктах нараховувати в першому мi сяцi використання в розмi рi 100% їх 
вартостi. 
1.5. Застосовувати при нарахуваннi амортизацi ї основних засобi в методи 
амортизацi ї, встановленi i затвердженi протоколом спi льного засi дання фахi вцi в 
i нженерно- технi чної i фi нансово- економi чної служби ( Додаток № 1 до наказу). 
 
2. По облi ку нематерi альних активi в 
2.1. Бухгалтерськi й облi к нематерi альних активi в вести вi дповi дно до МСБО 38 
" Нематерi альнi активи", угрупування виготовляти у вi дповi дностi з планом рахункi в. 
Встановити строк корисного використання НМА: 
- комп' ютернi програми - 4 роки; 
- права на промисловi зразки - 5 рокi в; 
- права на товарний знак - 5 рокi в. 
2.2. При нарахуваннi амортизацi ї нематерi альних активi в застосовувати прямолi нi йний 
метод, норму амортизацi ї розрахувати виходячи з корисного строку використання. 
2.3. Лi квi дацi йну вартi стю основних засобi в i нематерi альних активi в пi дприємства 
вважати вартi сть, зазначену в Додатку № 2 до наказу. 
2.4. Переоцi нку основних засобi в i нематерi альних активi в виробляти на дату 
реалi зацi ї у випадку, якщо балансова вартi сть вi дмi нна вi д справедливої. 
2.5. Справедливу вартi сть визначати на рi внi ринкових цi н з використанням 
зовнi шньої ( прайс- листи, факсограми, оголошення тощо) i внутрi шньої ( пооб' єктний 
розрахунок фахi вцi в пi дприємства) документацi ї. 
2.6. Облi к орендних операцi й здi йснювати вi дповi дно до мi жнародного стандарту 
бухгалтерського облi ку 17 " Оренда". 
 
3. Про облi к запасi в 
3.1. Запаси товарно - матерi альних цi нностей визнавати, враховувати й оцi нювати 
вi дповi дно до МСБО 2 " Запаси". 
3.2. Вибуття запасi в здi йснювати за методом ФI ФО - собi вартостi перших за часом 
надходження запасi в. 
3.3. Переоцi нку запасi в проводити по мi рi необхi дностi на 31 число кожного мi сяця. 
3.4. Облi к транспортно- заготi вельних витрат вести на окремому субрахунку в цi лому, 
з наступним розподi лом вi дповi дно до норм МСБО 2 " Запаси". 
 
4. По облi ку доходi в 
4.1. Доходи пi дприємства визнавати i враховувати вi дповi дно до МСБО 18 " Доходи". 
4.2. До складу доходi в майбутнi х перi одi в включати суми доходi в, нарахованих 
протягом поточного перi оду, якi будуть визначенi в наступних звi тних перi одах. 
5. Про облi к витрат 
5.1. Витрати вi дображати в балансi одночасно зi зменшенням активi в або збi льшенням 
зобов' язань, а в звi тi про фi нансовi результати вi дображати одночасно з доходами, 
для отримання яких вони понесенi. 
5.2. Для узагальнення i нформацi ї про витрати дi яльностi пi дприємства застосовувати 
рахунки класу 9 Плану рахункi в, рахунки класу 8 не використовувати. 
5.3. Затвердити систему оплати працi: 
- за штатним розкладом - для I ТР i службовцi в; 
- за вi дрядними розцi нками i погодинними тарифами - для робi тникi в основного i 
допомi жного виробництва. 
Включити в систему оплати працi перелi к витрат на виплату основної та додаткової 
заробi тної плати та i нших видi в заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок i 
окладi в, у виглядi премi й, заохочень, матерi альної допомоги, витрати на виплату за 
виконання робi т ( послуг), згi дно з договорами цивi льно - правового характеру, будь-
якi i ншi виплати в грошовi й або натуральнi й формi, якi можуть бути встановленi за 
домовленi стю сторi н. 
5.4. Встановити нормативний метод облi ку витрат на виробництво i калькулювання 
фактичної собi вартостi продукцi ї. 
У виробничу собi вартi сть продукцi ї включати: 
- прямi витрати; 
- загальновиробничi витрати. 
Установити перелi к i склад витрат калькулювання собi вартостi виробленої продукцi ї 
вi дповi дно до додатка до наказу. 
Змi ннi загальновиробничi витрати розподi ляти на кожну одиницю продукцi ї на базi 
заробi тної плати виробничих робi тникi в виходячи з фактичної потужностi звi тного 
перi оду. 
Постi йнi загальновиробничi витрати розподi ляти на кожну одиницю продукцi ї на базi 
заробi тної плати виробничих робi тникi в при нормальнi й потужностi. 
У собi вартi сть реалi зованої продукцi ї включати: 
- виробничу собi вартi сть продукцi ї, яка була реалi зована в звi тному перi одi; 
- нерозподi ленi постi йнi загальновиробничi витрати. 
Названi витрати вважати витратами перi оду i вi дображати в Звi тi про фi нансовi 
результати. 



5.5. Вi днесення до складу витрат витрат майбутнi х перi одi в виконувати вi дповi дно 
за приналежнi стю даних витрат до звi тного перi оду. 
Створювати щомi сячно резерв коштi в на забезпечення оплати вi дпусток у розмi рi 7,5% 
вi д нарахованого фонду оплати працi, з урахуванням вi драхувань до фондi в 
соцi ального страхування. 
Величину резерву сумнi вних боргi в визначати один раз на рi к виходячи з 
платоспроможностi окремих дебi торi в ( конкретно по кожному дебi тору). Дебi тори 
вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу про банкрутство, 
вони знаходяться в розшуку i в i нших випадках за рi шенням фахi вцi в пi дприємства. 
Облi к операцi й в i ноземнi й валютi здi йснювати вi дповi дно до МСБО 21 " Вплив змi н 
валютних курсi в". 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Підприємство займається виробництвом лікарських засобів в т. ч. настоянки та 
краплі, екстракти, спирти медичні, сиропи медичні, розчини та суміші, лініменти, 
мазі та пасти, таблетки.  
 
Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за звітний період 
складає 248932 тис. грн. Підприємство отримує дохід від реалізації як готової 
продукції, так і від реалізації продукції інших фармацевтичних компаній. У доході 
від реалізації готова продукція займає 84,3%, інші 15,7% - торгівля медичними 
препаратами інших фармацевтичних компаній.  
 
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт , послуг) Товариства на кінець 
періоду складає 115399 тис. грн., яка складається з витрат на виготовлення готової 
продукції підприємства 71,9% та собівартість медичних препаратів інших виробників 
28,1%. Таким чином, основний дохід підприємство отримує від реалізації виробленої 
продукції.   
 
Обсяги виробництва протягом звітного року основних видів продукції у натуральній 
та грошовій формі складають: 
 
Основний вид продукції                Обсяг виробництва  
                          у натуральній формі у грошовій формі у відсотках до  
                          ( фізична од. вим.)  ( тис. грн.)       всієї виробленої  
                           тис. фасовок                       продукції                 
   
Водні розчини               5058,42        23470,49           5, 8% 
Екстракти рідкі               108,59        1070,80           0,3%  
Мазі, пасти, гелі, креми   2295,89        52602,21           13,1% 
Медичні масла та лініменти   1001,81        8880,33           2,2% 
Настоянки  та краплі з лік.  
рослин. сировини           7365,53        70919,89           17,7% 
Очні краплі                   885,66        7296,51           1,8% 
Рослинні лікарські засоби   64,58            1824,26           0,5% 
Сиропи                       1140,30        15856,20           4,0% 
Спиртові розчини та їх суміши 5738,28        57971,05           14,4% 
Таблетки, капсули           8593,50        159734,59       39,8% 
Экспорт                       257,62        1756,73           0,4% 
 



Відсоток основних лікарських форм продукції, вироблених та реалізованих у звітному 
періоді та порівняння об' єму випуску з попередніми періодами представлений у 
таблиці: 
 
Основний вид продукції      % від реалізації продукції 
                            2013 р.   2014 р. 2015 р. 
Водні розчини            15,2%       10,2%     15,7% 
Екстракти рідкі               0,2%       0,2%     0,3% 
Мазі, пасти, гелі, креми   7,0%       5,5%     7,1% 
Медичні масла та лініменти   2,6%       2,8%     3,1% 
Настоянки  та краплі з лік.  
рослин. сировини           23,2%       26,7%     22,8% 
Очні краплі                   2,8%       3,4%     2,7% 
Рослинні лікарські засоби   0,2%       0,5%     0,2% 
Сиропи                       1,8%       2,8%     3,5% 
Спиртові розчини та їх суміши 22,1%       15,9%     17,8% 
Таблетки, капсули           24,9%       32,0%     26,6% 
Всього тис. фасовок           44272       36309     32510 
 
Загальна сума експорту у звітному році складає 1756,73 тис. грн., це становить 
0,44% від загального обсягу продажів. У 2015 році експорт здійснювався у таки 
країни, як Грузія, Естонія, Азербайджан. 
 
Деякі види продукції залежать від сезонного попиту, а саме: водні розчини ( краще 
реалізуються влітку), сиропи ( дитячі - як простудні препарати - взимку). Але 
суттєво реалізація не змінюється від сезонних змін.  
 
ПАТ " Фітофарм" використовує різні засоби роботи в сфері збуту: співпрацює з 
великими посередницькими фірмами, реалізує продукцію оптовим та дрібним структурам 
( в т. ч. населенню через мережу аптек), лікарським закладам та безпосередньо через 
власну аптечну мережу.  
У таблиці представлені рейтинг клієнтів у 2015 році в порівнянні з 2013 - 2014 
роками та їх доля у продажу. 
Клієнт            Частка кліента  Частка кліента  Частка кліента  
                          2013,%         2014,%        2015,% 
     
Оптіма- Фарм ЛТД СП       12,68%         25,35%        28,80% 
Вента ЛТД ТОВ           12,15%         19,52%        20,72% 
БАДМ ТОВ               8,71%             13,12%        18,1 1% 
Фармат ЛТД ТОВ           3,51%             8,20%        8,49% 
Фармпланета ТОВ           6,92%             5,96%        7,03% 
Томаш  ТОВ               1,22%             2,22%        4,59%  
Фрам Ко ТОВ             -               1,57%        2,18% 
Фіто- Лек ТОВ           1,57%             5,06%        2,05% 
Фармако ТОВ               0,58%             1,08%        1,68%  
АПТЕКИ ФИТОФАРМ           1,03%             1,46%        1,18% 
Галафарм ТОВ           1,68%             3,38%        1,15% 
Аметрін ФК ТОВ       -                 -            0,86% 
ОСАН ПП                 -               0,60%        0,47%  
Торгівельно- 
фармацевтична компанія ТОВ -                 -            0,39% 
PAIRA                   0,13%             0,15%        0,33% 
УкрФармЕкспорт ТОВ       0,06%             0,67%        0,32% 
Фармалек ТОВ         -               0,12%        0,25% 
Фармснаб ТОВ       -                 -            0,21% 
Декада-2000             -               0,03%        0,14 % 
Конекс ПП               0,28%             0,34%        0,11%  
Атом ПП                 -               0,08%        0,11%  
Аптека "3 І" ТОВ           0,35%             0,71%        0,10% 
 
Всі інші клієнти ПАТ " Фітофарм" мають долю менше 1%.  
 
Частки регіонів у продажу препаратів ПАТ " Фітофарм" в 2015 р. 
 
Область              тис. шт частка,% тис. грн частка, % 
Львівська          111,47     0,37%     701,46     0,33% 
Днепропетровська  7 532,51 24,74%     81 657,13 38,99% 
Донецька          280,60     0,92%     1 305,11 0,62% 
Луганська          59,22     0,19%     346,36     0,17% 
Харьківська          2 943,77 9,67%     18 029,86 8,61% 
Київська          18 843,81 61,90%     103 540,18 49,44% 



Одеська              1,85     0,01%     7,92     0,00% 
Миколаївська      6,89     0,02%     9,61     0,00% 
ВЕД                  344,12     1,13%     1 364,00 0,6 5% 
Аптеки Фітофарм      318,32     1,05%     2 471,40 1,18% 
Разом              30 442,56 100%     209 433,03 100% 
 
В основному активні субстанції поставляються за прямими Контрактами ( Китай, Індія, 
Європа) або через українські представництва європейських дистриб' юторських 
компаній, які мають ексклюзивні права на дані поставки.  
Постачальники поділяються на групи: 
- постачальники активних субстанцій;  
- постачальники допоміжних субстанцій; 
- постачальники допоміжних матеріалів для виробництва; 
- постачальники лікарської рослинної сировини.  
Спеціалістами відділу матеріально технічного постачання постійно проводиться 
аналіз ринку України по постачальниках фармацевтичних субстанцій, допоміжних 
речовин, комплектуючих матеріалів для виробництва. Критерії оцінки постачальників: 
ціни ( динаміка росту), можливості зменшення цін, умови поставок ( терміни, умови 
платежів). Інформація поступає через телефонні дзвінки, Інтернет, електронну 
переписку. Якщо ціна на будь яку продукцію збільшується і перемови не приносять 
бажаного результату, подаються службові записки на адресу планового відділу, який 
робить розрахунки собівартості препаратів з урахуванням нової ціни. Дані 
розрахунки передаються комерційному директору та фінансовому директору на 
узгодження.  
Ціни на лікарську рослинну сировину складаються в залежності від збору, кожний 
рік, котрі також аналізуються і вибирається сама оптимальна ціна в залежності від 
кількості закупок та якості лікарської рослинної сировини. Основними видами 
лікарської сировини, які підприємство використовує для виробництва продукції, є 
кореневище з корінням валеріани, плоди розторопші плямистої, плоди глоду, трава 
чабрецю, трава пустирника, квітки нагідок, плоди перцю стручкового, трава гірчака 
перцевого, листя конвалії, плоди софори. 
 
Середньореалізаційна ціна продукції складає - 5,39 грн. 
  
Основні постачальники субстанції та допоміжних матеріалів у 2015 р.: 
 
     Основні постачальники активних та допоміжних субстанцій 
Найменування сировини      Найменування постачальника 
Хондроїтину натрію сульфат   Yanta і Dongcheng B іochemіcals, Китай 
Діосмін, гесперидин             S іchuan X іel і Pharmaceut іcal Co. Ltd, Китай 
Гепарин натрію                 Hebe і Changshan B іochemіcal, Китай;  
                                Yanta і Dongcheng B іochemіcals, Китай 
Ментол                         Ind-Sw іft Laborator іes L іmіted, Індія 
Глюкозамін                     Selectchemie AG, Швейцарія  
Йод                             "Organ іca Fe іnchemіe GmbH", Германия 
Силденафіла цитрат             " Гетеро Драгз Лимитед", Индия 
Калія йодид                  "Witec Handels GmbH", Германия;  
                                "Organ іca Fe іnchemіe GmbH", Германия 
Вазелін                         "Witec Handels GmbH", Германия;  
                                "Alex Trading Inc L imited",A нглія 
Олія рицинова                 "Alex Trading Inc Limited",A нглія 
Масло вазелінове          "Alex Trading Inc Limited",A нглія 
Екстракт термопсиса          АО " Химфарм", Казахстан 
Магнія карбонат                 Lehmann&Voss&Co, Германия 
Спирт етиловий                 Заводы ДП " Укрспирт", 
                                Житомирський лікеро- горілчаний завод; 
Медичне скло Флакони полімерні ПП " Ян", Україна 
вітчизняного виробництва        ТОВ " Харків- Продукт",  
                                ПрАТ фірма" Елліпс", Україна 
Туби алюмінієві                 ТОВ " Тубний завод", Україна 
 
Пакувальний матеріал 
Вітчизняні виробники  
гофрокоробок, етикеток,  
інструкцій, пачок:             ТОВ " Кристал-99",  
                                ТОВ " Автоден", 
                                ТОВ " АСС гофропак",  
                                ТОВ " Гуров і К", 
                                ПП " Єлана- В",  
                                ПП " Данар", Україна 
Закупорювальний матеріал  



Плівка ПВХ, капсули             ТОВ " Сінтафарм Компані", 
                                ТОВ " АнідФарма Пекеджинг", 
                                ПП " Лінія",  
                                ТОВ " Фарммаш"  Україна 
     
У підприємства більше ніж двісті контрактів на поставку сировини, допоміжних, 
пакувальних матеріалів та етикеток. В загальному об' ємі постачальник не має більше 
ніж 10%. Фактично у кожного постачальника сировини передбачено система знижок на 
закупівельні ціни в залежності від об' ємів закупок. 
 
Основні ризики в діяльності емітента залежать від:  
- економічної ситуації в країні, а саме купівельної спроможності населення ;  
- жорсткої конкуренції на фармацевтичному ринку ( на ринку присутні 130 вітчизняних 
виробників, які випускають пересічні позиції і мають спроможність пропонувати 
додаткові знижки покупцям або інші привабливі умови поставки);  
- ускладнення по реєстрації продукції в інших країнах;  
- наявність спеціалістів по маркетингу та просунення нових продуктів на 
фармацевтичному ринку.  
Для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та 
ринків збуту ПАТ " Фітофарм" активно веде співпрацю з підприємствами, 
дистриб' юторами в інших країнах з метою реєстрації препаратів та подальшого 
продажу, а саме в Грузії,  Азербайджані. Аналізуються ринки Казахстану, 
Узбекистану. 
 
 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Активи на підприємстві згруповані за загальноприйнятими ознаками: оборотні та 
необоротні. 
У складі необоротних активів на підприємстві знаходяться: незавершене будівництво, 
нематеріальні активи, основні засоби.  
Суттєвих придбань або відчуження незавершеного будівництва, що перевищило 10% 
вартості протягом 2011-2015 років не було. Враховуючи те, що запаси 
використовуються на поточну діяльність, суттєвого списання дебіторської 
заборгованості не відбувалось, вважаємо, що істотними активами є саме основні 
засоби.  
Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, 
пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо 
використання за призначенням ( первісна вартість). У процесі використання основні 
засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю 
( з урахуванням суми зносу). Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування 
зносу ведеться у відомості обліку основних засобів. Підприємством обрано 
прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Річна норма 
амортизації встановлюється у відсотках до балансової вартості кожної з груп 
основних засобів на початок звітного періоду.  
 
Інформація про придбання та відчуження основних засобів: 
 
2011рік. 
На протязі 2011 року введено в дію основних засобів на загальну суму 8577 тис. грн. 
Основними з них є: 
  - будівля аптеки №5 - 425 тис. грн., 
  - будівля аптеки №9 - 734 тис. грн., 
  - основний кабель живлення - 56 тис. грн., 
  - резервний кабель живлення - 60 тис. грн., 
  - автоматичний поляриметр - 124 тис. грн.,  
  - газовий хроматограф - 808 тис. грн.,  
  - дозатор - 22 тис. грн.,  
  - ємкозбірник 1200 л. - 45 тис. грн.,  
  - капсулонапов. машина Zanas і - 2220 тис. грн., 
  - кондиціонер універсальний - 129 тис. грн., 
  - ламінарний кабінет - 70 тис. грн., 
  - лінія розливу та укупоривування ТБ-055 - 95 тис. грн., 
  - сушильний шкаф - 60 тис. грн., 
  - тестер для виявлення розпаду - 116 тис. грн., 



  - інші - 954 тис. грн. 
  - автомобіль Ланос (8 шт.) - 671 тис. грн., 
  - автомобіль " Рено "Logan" MCV - 147 тис. грн., 
  - автомобіль " Рено Logan - 105 тис. грн., 
  - автонавантажувач модель 41030 - 220 тис. грн., 
На протязі 2011 року вибуло основних засобів по первісній вартості 364 тис. грн., 
знос 259 тис. грн., залишкова вартість 105 тис. грн. Основними з них є: 
  - поліпшення орендного приміщення аптеки №5 - первісній вартість 82 тис. грн., 
знос 10 тис. грн., залишкова вартість 72 тис. грн. 
  - автомобіль Ланос - первісна вартість 75 тис. грн., знос 48 тис. грн., залишкова 
вартість 27 тис. грн. 
Нематеріальних активів за 2011 рік вибуло по первісній вартості 87 тис. грн., знос 
87тис. грн., основним з яких є технічна документація по первісній вартості 
82тис. грн., знос 82 тис. грн. 
У 2011 року було списано безнадійної дебіторської заборгованості на 96 тис. грн. 
 
2012рік. 
Протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 4567 тис. грн., а саме: 
- земельні ділянки - 16 тис. грн.; 
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2004 тис. грн.: 
- будівля аптеки № 11 - 1359 тис. грн., 
- спиртосховище нове - 345 тис. грн., 
- ремонт виробничого корпусу - 158 тис. грн. та інше; 
-   машини та обладнання - 1162 тис. грн.: 
- спектрофотометр Halo DB-30 - 118 тис. грн., 
- кабінет ( бокс) біолог. безопасності - 87 тис. грн., 
- ємкість- збірник 1400 л - 50 тис. грн., 
- пробовідбірник повітря Sampla іrl іte - 59 тис. грн., 
- портативний лічильник часток - 51 тис. грн. та інше; 
- транспортні засоби - 754 тис. грн.: 
- автомобіль RenaultMaster - 240 тис. грн., 
- автомобіль " Ланос" - 87 тис. грн. та інше; 
- інструменти, прилади, інвентар - 333 тис. грн.: 
- вентиляційна система чистих приміщень - 36 тис. грн., 
- вітринний комплекс - 32 тис. грн., 
- ваги електронні ED153 CW - 29 тис. грн., 
- стелажна система - 29 тис. грн. та інші; 
- інші основні засоби - 5 тис. грн.; 
- МНМА - 293 тис. грн. 
Протягом року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 505 тис. грн., 
знос 475 тис. грн., залишкова вартість - 30 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди: первісна вартість - 1 тис. грн., знос - 0 тис. грн., 
залишкова вартість - 1 тис. грн. 
- машини та обладнання: первісна вартість - 26 тис. грн., знос - 21 тис. грн., 
залишкова вартість - 5 тис. грн. 
- транспортні засоби: первісна вартість - 359 тис. грн., знос - 336 тис. грн., 
залишкова вартість - 23 тис. грн. 
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 30 тис. грн., знос - 
29тис. грн., залишкова вартість - 1 тис. грн. 
- інші основні засоби: первісна вартість - 3 тис. грн., знос - 3 тис. грн., 
залишкова вартість - 0 тис. грн. 
- МНМА: первісна вартість - 86 тис. грн., знос - 86 тис. грн., залишкова вартість 
- 0 тис. грн.. 
Нематеріальних активів за 2012 рік вибуло по первісній вартості 7 тис. грн., знос 
6тис. грн. - ліцензія на прекурсори. 
 
2013 р. 
На протязі року введено основних засобів на загальну суму 9024 тис. грн., а саме: 
- земельні ділянки - 0 тис. грн.; 
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 3973 тис. грн.:  
  - будівля аптеки № 12 - 1850 тис. грн.,  
  - будівля аптека №13 - 1754 тис. грн.,  
  - ремонт виробничого корпусу - 129 тис. грн. та інше;  
- машини та обладнання - 3617 тис. грн.:  
  - установка для здобуття води - 246 тис. грн.,  
  - таблетпресс - 258 тис. грн.,  
  - ємкість- збірник 1000 л - 89 тис. грн.,  
  - ємкість- збірник 1400 л -150 тис. грн;. 
  - дробарка двухвальцевая - 50 тис. грн.,  
  - ізолятор гос- фар. сІsocleanhp і - 206 тис. грн.; 
  - прилад для високоеф. жидк. хроматографії високоскор. - 1028 тис. грн. та інше;  



- транспортні засоби - 538 тис. грн.:  
  - автомобіль RenaultMaster - 253 тис. грн.,  
  - Автопогрузчик М41030 - 260 тис. грн. та інше; 
- інструменти, прилади, інвентар - 896 тис. грн.:  
  - насос Г2- ОПА - 25 тис. грн.,  
  - стелажна система - 389 тис. грн.,  
  - шлюз предаточный - 33 тис. грн.,  
  - электроштабелер HELІ CDD - 77 тис. грн. та інші;  
- інші основні засоби - 0 тис. грн.;  
- МНМА - 293 тис. грн.  
Протягом 2013 року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 
71тис. грн., знос -  37 тис. грн., залишкова вартість - 34 тис. грн.. а саме: 
- машини та обладнання: первісна вартість - 56 тис. грн., знос - 32 тис. грн., 
залишкова вартість - 24 тис. грн.  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 15 тис. грн., знос - 
5тис. грн., залишкова вартість - 10 тис. грн.  
- МНМА: первісна вартість - 43 тис. грн., знос - 43 тис. грн., залишкова вартість - 
0тис. грн. 
 
2014 р. 
На протязі року надійшло основних засобів на загальну суму 1972 тис. грн., а саме: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 40 тис. грн.:  
  - ремонт виробничого корпусу - 40 тис. грн.   
- машини та обладнання - 920 тис. грн.:  
  - установка для одержання екстрактів - 58 тис. грн.,  
  - кондуктометр професійний - 28 тис. грн.,  
  - етикетувальна машина - 92 тис. грн.,  
  - повітряний термостат - 17 тис. грн.,  
  - установка для отримання очищеної води - 20 тис. грн.; 
  - встановлення збору та повернення конденсату - 101 тис. грн., 
  - водоохолоджувальна установка - 17 тис. грн., 
  - машина таблет. Роторна -95 тис. грн., 
  - дозатор ТБ 01601 - 22 тис. грн., 
  - дозатор легколетючих рідин - 26 тис. грн., 
  - центрифуга лабораторна - 32 тис. грн та інше. 
- транспортні засоби - 852 тис. грн.:  
  - автомобіль DAF  - 575 тис. грн.,  
  - Автобус Рута - 277 тис. грн. та інше; 
- інструменти, прилади, інвентар - 160 тис. грн.:  
  - насос Г2- ОПА - 30 тис. грн.,  
  - вітринна система - 38 тис. грн.,  
  - вивіска аптечна - 14 тис. грн.,  
  - візок гідравлічний - 5 тис. грн., 
  - електронасосний агрегат - 13 тис. грн.,  
  - ваги -20 тис. грн. та інші. 
  
Протягом 2014 року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 1641 
тис. грн., знос - 809 тис. грн., залишкова вартість - 832 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди: первісна вартість - 178 тис. грн., знос - 37 тис. грн., 
залишкова вартість - 141 тис. грн.  
- машини та обладнання: первісна вартість - 695 тис. грн., знос - 406 тис. грн., 
залишкова вартість - 289 тис. грн.  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 768 тис. грн., знос - 366 
тис. грн., залишкова вартість - 402 тис. грн.  
 
Протягом 2014 року надійшло нематеріальних активів на загальну суму - 1244 тис. грн. 
- відеоролики, програмне забезпечення. 
 
На кінець 2014 року не введені в експлуатацію необоротні активи (152/104, 152/106: 
ПК-6955 грн.; кришка з кільцем - 18000 грн.; Брандмауер-8551 грн.; програма - 106 
259грн.; шафа ПР - 2700 грн.; вентилятор - 4650 грн.; Ліцензія - 398 608 грн.; насос 
ВВН - 13 500 грн., насос Г2- ОПА - 2875 грн., твердопаливна блочно- модульна котельня 
- 2 195 662 грн., установка зворотного осмоса - 125 843 грн., пристрій управління 
насосом - 4290 грн., шафа - 2100 грн., ділянка водопідготовки - 216857 грн.   
 
У результаті проведення антитерористичної операції у 2014 р Товариство вимушено 
було закрити аптеки, які знаходяться на непідконтрольній Україні території. 
Аптечне обланання та ТМЦ, які знаходились у аптеках на загальну суму 3548 тис. грн., 
було списано на витрати від розкрадань в зоні АТО. 
 
2015 р. 



Протягом звітного року надійшло основних засобів на загальну суму 4 604 тис. грн., 
а саме: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2 586 тис. грн.:  
  - твердопаливна блочно- модульна котельня -2 477,0 тис. грн.   
  - склад зберігання топлива 109 тис. грн; 
- машини та обладнання - 1486 тис. грн.:  
  - конвеєр до твердопаливної блочно- модульної котельні- 113 тис. грн., 
  - дозатори сильфонні - 71 тис. грн.,  
  - установка зворотнього осмоса - 219 тис. грн., 
  - шлюзи VolP Grandstream - 27 тис. грн. 
  - комп' ютерна техніка -489 тис. грн 
- транспортні засоби - 254 тис. грн.,  
- інструменти, прилади, інвентар - 278 тис. грн.:  
  
Протягом звітного року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 1 
643 тис. грн., знос - 558 тис. грн., залишкова вартість -1 085 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди: первісна вартість - 1309 тис. грн., знос - 323 тис. грн., 
залишкова вартість - 986 тис. грн.  
- машини та обладнання: первісна вартість - 192 тис. грн., знос -136 тис. грн., 
залишкова вартість -  56 тис. грн.  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість -  123 тис. грн., знос - 80 
тис. грн., залишкова вартість - 43 тис. грн.  
- інші основні засоби : первісна вартість -  19 тис. грн., знос - 19 тис. грн., 
залишкова вартість - 0 тис. грн.  
 
Протягом року надійшло нематеріальних активів на загальну суму -  536 тис. грн. 
відеоролики, програмне забезпечення. 
 
На кінець 2015 року не введені в експлуатацію необоротні активи (152/104, 152/106: 
кришка з кільцем - 18000 грн., скважина - 161 702 грн., поліпшення в орендованому 
приміщенні - 3 028 980 грн. 
 
I нших значних придбань або вi дчуджень у звi тному перi одi не було. 
Значні інвестиції або придбання не плануються. 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Протягом звi тного року не було правочинi в з власниками i стотної участi, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, афi лійованими особами. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно з МСБО 16 " Основні засоби".  
Інвентаризація основних засобів проводилась згідно з Наказом " Про проведення 
інвентаризації" № 184 від 30.09.2015 р. В результаті інвентаризації нестач та 
надлишків не виявлено.  
На підприємстві відсутні основні засоби невиробничого призначення. Усі основні 
засоби використовуються в виробництві та знаходяться за адресою: м. Артемівськ, 
вул. Сибірцева, 2. 
Амортизація по основним засобам нараховується прямолінійним методом.  
Ступінь використання усіх основних засобів складає 100% ( окрім основних засобів, 
які знаходяться на консервації).  
Всі основні засоби находяться у належному стані. Технічне обслуговування та ремонт 
основних засобів проводяться у терміни зазначені у технічних умовах використання 



основних засобів. Підприємство проводить капітальний ремонти будівель, споруд, а 
також поточний ремонт машин та обладнання.  
 
На початок звітного періоду основні засоби складають по первісній вартості - 44 
500 тис. грн., знос - 13 007 тис. грн., залишкова вартість - 31 493 тис. грн.  
На кінець звітного періоду основні засоби складають по первісній вартості - 47 461 
тис. грн., знос -  16 901 тис. грн., залишкова вартість - 30 560 тис. грн. 
 
Вагому частину у складі основних засобів складають будинки і споруди на кінець 
звітного періоду у балансі підприємства залишкова вартість яких складає 17 406 
тис. грн. Найсуттєвішими основними засобами цієї групи є:  
- Допоміжний корпус №2, який розташовано за адресою м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 
2 та використовується як допоміжна будівля для виробництва. У 2013 році було 
проведено капітальний ремонт корпусу ( заміна даху, полу, стяжка будівлі та інше) 
для більш довголітнього використання;   
Машини та обладнання у балансі підприємства залишкова вартість яких складає 8 473 
тис. грн.  
Транспортні засоби у балансі підприємства залишкова вартість яких складає 2 
317тис. грн.  
 
Майно знаходиться у власності Підприємства, обліковується на балансі Підприємства, 
нікому не відчужене, не обтяжене заставою на користь третіх осіб, не знаходиться в 
спільній власності, не знаходиться в податковій власності і не перебуває під 
адміністративним арештом, не передано в управління, найм, лізинг, безоплатне 
користування, спільну діяльність, права третіх осіб, крім договору з ПАТ " Креді 
Агріколь Банк".  
 
У зв' язку з невідповідністю ліцензійним вимогам деяке обладнання Товариства 
законсервоване, а саме:  
- машина полірування таблеток і капсул (2 шт.);  
- капсулонаповнююча машина. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 
використовуються становить 88 тис. грн. 
 
Капітальні інвестиції на кінець періоду складають 3297 тис. грн., а саме не введені 
в експлуатацію необоротні активи: кришка з кільцем - 18 тис. грн., скважина - 
162тис. грн., поліпшення в орендованому приміщенні - 3029 тис. грн., інше - 88 
тис. грн. 
 
Підприємством постійно здійснюється контроль за відповідністю обігу відходів на 
підприємстві екологічною службою та керівниками підрозділів.  
На підприємстві є:  
- обладнана площа для збору ТПВ контейнерами для збору сміття;  
- обладнана площадка збору шрота лікарських трав спеціальним контейнером та вивіз 
шрота на полігон ТПВ м. Артемівська;  
- виділене приміщення для тимчасового зберігання окремих видів виробничих 
відходів.  
За звітний період було сплачено екологічного податку на суму 4250,82 грн.  
Наслідки порушення законодавства, екологічних збитків, нанесених іншим сторонам та 
природним ресурсам не виявлено. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
1. Нестабi льнi сть економi ки. Постi йне пi двищення цi н негативно впливає на 
конкуренцi ю цi н низьковартi сних лi карських засобi в.  
2. Ненадi йнi сть кi нцевi х покупцi в, що приводить до затримки оплати за доставлену 
продукцi ю. 
3. Низька купi вельна спроможнi сть населення України. Лi карськi засоби, що випускає 
пi дприємство належать до низьковартi сних товарi в, тому їх продаж дуже залежить вi д 
купi вельної спроможностi населення, що використовуються найбi льше не захищеними 
верстами населення. 
4. Жорстка конкуренцi я на фармацевтичному ринку ( на ринку присутнi 130 вi тчизняних 
виробникi в, якi випускають пересi чнi позицi ї i мають спроможнi сть пропонувати 
додатковi знижки покупцям або i ншi привабливi умови поставки). 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 



У звітному періоді була проведена документальна планова виїзна перевірка 
Артемівською ОДПІ за період 2013-2014 рр. За актом перевірки №51/22/05430596 від 
01.04.2015 р. винесені рішення: 
- №132201 від 06.04.2015 р. занижено податок на прибуток, що підлягає сплаті до 
бюджету на суму 291543 грн, у т. ч.: 2013 р. - 94802 грн., 2014 р. - 196741 грн. Штраф у 
розмірі 50% донарахованого грошового зобов' язання - 145772 грн. Пеня - 15109,53 грн. 
- №122201 від 06.04.2015 р. занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті 
до бюджету в грудні 2014 р. на суму 219965 грн. Штраф у розмірі 25% донарахованого 
грошового зобов' язання - 54991 грн. Пеня - 7694,56 грн. 
- №4761703 від 06.04.2015 р. занижено податок на доходи з фізичних осіб за період 
2013-2014 рр. на суму 4680 грн. Штраф у розмірі 25% донарахованого грошового 
зобов' язання - 1170 грн. Пеня - 573,10 грн. 
- №12201 від 15.04.2015 р. не надано податкову декларацію до Горлівської ОДПІ, чим 
занижено земельний податок на 2013 р. у сумі 1979,74 грн. Штраф на суму 
донарахованого грошового зобов' язання - 664,94 грн, пеня - 281,06 грн. 
- №12201 від 15.04.2015 р. не надано податкову декларацію до Щахтарської ОДПІ, чим 
занижено земельний податок на 2013 р. у сумі 328,74 грн. Штраф на суму 
донарахованого грошового зобов' язання - 252,19 грн, пеня - 47,19 грн. 
Загальна сума донарахованих грошових зобов' язань за 2013-2014 рр. складає 
518496,48 грн., штрафних санкцій - 228650,17 грн. 
 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Джерелом фінансування виробничої діяльності ПАТ " Фітофарм" у 2014 р. були 
господарські договори з підприємствами та організаціями України і 
зовнішньоекономічні контракти.  
Бюджетного фінансування ПАТ " Фітофарм" не має. Для фінансування діяльності 
підприємство використовує кредити банків. На кінець звітного року статутний 
капітал підприємства складає 61129 тис. грн. 
Фінансовий стан підприємства можна проаналізувати на підставі розрахунку наступних 
коефіцієнтів. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності = грошові кошти / поточні зобов' язання 
К 2011 р. = 4967/13972=0,4 
К 2012 р. = 3439/37713=0,09 
К 2013 р. = 9274/36678=0,25 
К 2014 р. = 12608/21062=0,60 
К 2015 р. = 8825/27362=0,32 
     Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності, можна зробити висновок, що у 
звітному періоді у підприємства достатньо коштів для негайного погашення своїх 
поточних зобов' язань, підприємство може негайно погасити 32% своїх поточних 
зобов' язань за рахунок грошових коштів.  
2. Коефіцієнт загальної ліквідності = оборотні засоби / поточні зобов' язання  
К 2011 р. = 64974/13972=4,65 
К 2012 р. = 82502/37713=2,19 
К 2013 р. = 117451/36678=3,20 
К 2014 р. = 118892/21062=5,65 
К 2015 р. = 127379/27362=4,66 
     Показник загальної ліквідності на підприємстві протягом ряду років 
залишається у межах рекомендованого значення. В 2015 році показник має високе 
значення, та перевищує межу рекомендованого значення. Це свідчить, що 
заборгованість підприємства може бути погашена власними коштами в повному обсязі 
на кожну позичену гривню підприємство має 4,66 гривен власних.  
3. Коефіцієнт фінансової стійкості = власний капітал / валюта балансу 
К 2011 р. = 70087/84604=0,83 
К 2012 р. = 80592/121076=0,67 
К 2013 р. = 84150/158030=0,53 
К 2014 р. = 95256/159257=0,60 
К 2015 р. = 92907/162744=0,57 
     Коефіцієнт фінансової стійкості на підприємстві вище рекомендованого 
значення, що свідчить про високу долю власних коштів у вартості всього майна. 
4. Коефіцієнт структури капіталу = ІІ + ІІІ розділ ПБ / І розділ ПБ 
К 2011 р. = (205+13972)/(70087+340)=14177/70427=0,20 
К 2012 р. = (1642+37713)/(80592+1129)= 39355/81721=0,48 
К 2013 р. = (37202+36678)/84150=0,88 
К 2014 р. = (42939+21062)/95256=0,67 
К 2015 р. = (42475+27362)/92907=0,75 



    Аналізуючи коефіцієнт структури капіталу можна зробити висновок, що доля 
позичених коштів на підприємстві незначна, що свідчить про незалежність 
підприємства від позичених коштів. 
На підставі проведеного аналізу можна відзначити, що фінансовий стан підприємства 
у звітному періоді вище задовільного. Підприємство може самостійно розрахуватись 
за своїми зобов' язаннями без залучення кредитних коштів. 
Загальний висновок: Робочого капіталу для поточних потреб у підприємства 
достатньо. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
За звітний період підприємство виконало усі зобов' язання по договорам. На 2016 рік 
підприємство вже уклало усі договори в повному обсязі. Основними клієнтами є 
дистриб' ютори та аптечні мережі з власною логістикою. Умовами оплати по укладеним 
договорам є відстрочка платежів. У 2016 році підприємство планує отримати прибуток 
не нижче ніж 8000 тис. грн. Підприємство планує отримати прибуток у наступному 
періоді за рахунок збільшення об' ємів продажу препаратів промоційної групи, вихід 
на інші ринки. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Основними споживачами продукції ПАТ " Фітофарм" є оптові дистрибутори, аптечні 
мережі, медичні заклади. Результатом діяльності підприємства у звітному періоді є 
збиток 1814 тис. грн., але підприємство на далі планує отримувати прибуток від 
діяльності. 
Має плани збільшення реалізації за напрямком ЗЕД. Станом на січень 2016 року 
зареєстровано: 
Молдова - 5 препаратів, Азейбарджан - 4 препарати, Грузія - 25 препаратів. У 2016 
році планується зареєструвати додатково ще 5 препаратів в Азербайджані. Розвивати 
експорт планується за рахунок прямих контрактів з провідними дистриб' юторами 
фармацевтичного ринку в країнах експорту. 
 
В 2016 році планується вихід нової форми випуску: 
- ТМ " Еротон Love" - " Засоби, що застосовуються при еректильной дисфункції". 
Біологічно активна добавка. КОД АТС G 04 BE.  
- ТМ Седафітон сироп - " Снодійні та седативні препарати перорального 
застосування". Біологічно активна добавка. КОД N05C. 
- ТМ Седафітон Солодкий сон - " Снодійні та седативні препарати перорального 
застосування". Біологічно активна добавка. КОД N05C. 
Всі препарати пройшли реєстрацію та передані для відділу зовнішньої діяльності. 
 
На стадії реєстрації знаходяться препарати:  
1. Продукт в сегменті ринку "N 06 BX Інші психостимулючі та ноотропні засоби". 
Об' єм ринку 9,948 млн. грн. Вихід планується на початку 2017 року. 
2. Продукт в сегменті ринку "G 04 BE " Засоби, що застосовуються при еректильной 
дисфункції". Об' єм ринку 20,381 млн. грн. Вихід планується на січень 2017 року. 
3. Продукт в сегменті ринку "M 01 A  Нестероїдні протизапальні та 
протиревматичні засоби". Об' єм ринку 2,980 млн. грн. Вихід планується на серпень 
2017 року. 
4. Продукт в сегменті ринку "N 02 A  Опіоїди". Об' єм ринку 11,671 млн. грн. 
Вихід планується на січень 2017 року. 
 
 
 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
ПАТ " Фітофарм" веде роботу над розробками нових препаратів. У звітному періоді у 
портфелі ПАТ " Фітофарм" з' явилися  три нових препарати:  
1. Клевазол, крем вагінальний по 20 г у тубах і пачках - протимікробний та 
антисептичний засіб, що застосовується в гінекології. Код АТС G01 А F20;  
2. Спіртол, розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах - 
антисептичний, дезинфікуючий засіб. Код АТС D08A X08.  



Також було здійснено перший промисловий випуск препарату Клєвазол, крем 
вагінальний по 20 г у тубах і пачках. 
 
За  2015 р., згідно  плану інноваційної діяльності підприємства, розроблялися та 
впроваджувалися у виробництво нові, більш   перспективні види  лікарських 
препаратів: 
- Тріосил, табл. - оригінальний препарат гепатопротекторної дії  знаходиться на 
стадії отримання дозвілу  на проведення клінічних досліджень препарата. 
-" Стерокорт", мазь - кортикостероїд для застосування в дерматології знаходиться на 
стадії отримання дозвілу на проведення клінічних досліджень препарата. 
-" Пенцикловір " ( крем з пенцикловіром, аналог Феністил Пенцивіра), призначений для 
лікування рецидивуючого герпеса.   Препарат успішно пройшов клінічні дослідження в 
Інстітуті дерматології та венерології ( м. Харків) та пройшов реєстрації в ДЕЦ МОЗ 
України. 
 
Виробництво і випуск на ринок цих препаратів планується в 2016 - 2017 рр. 
Заплановані витрати на 2016 рік - близько 538 тис. грн.  
 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або 
більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок 
року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові 
справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні. 
 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
За рейтингом компаній фармацевтичного ринку України, у грошовому вимірі, ПАТ 
" Фітофарм" в 2015 році займає 15 місце серед вітчизняних виробників та 17 місце в 
загальному рейтингу. В 2014 році займає 12 місце серед вітчизняних виробників та 
26 місце в загальному рейтингу.  В 2013 році - 12 місце серед вітчизняних, та 31 
місце в загальному рейтингу. 
За рейтингом компаній фармацевтичного ринку України, у натуральному вимірі, ПАТ 
" Фітофарм" в 2015 році займає 10 місце серед вітчизняних виробників та 10 місце в 
загальному рейтингу, в 2014 році займає 9 місце серед вітчизняних виробників та 9 
місце в загальному рейтингу, в 2013 році займає 9 місце серед вітчизняних 
виробників та 9 місце в загальному рейтингу. 
 
Рентабельність підприємства за останні чотири роки: у 2012 р. - 1,3%, у 2013 р. - 
2,5%, у 2014 р - 2,3 %, у 2015 р - 1,1 %. 
Результатом діяльності у звітному періоді є збиток у розмірі 1814 тис. грн.. Чистий 
прибуток за останні чотири роки складає: у 2012 р. - 3226 тис. грн., у 2013 р. - 5935 
тис. грн, у 2014 р. - 11 106 тис. грн. 
 
У 2011 році Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про збільшення 
статутного фонду за допомогою додаткового випуску акцій. На кінець періоду розмір 
статутного фонду складає 61129 тис. грн. 
В результаті економічного аналізу підприємства можна зробити висновок, що робочого 
капіталу на підприємстві достатньо, підприємство може самостійно розрахуватися за 
зобов' язаннями без залучення кредитних коштів. 
Підприємством постійно проводяться клінічні дослідження препаратів, практично 
кожного року підприємство реєструє на фармацевтичному ринку України нові 
препарати. 
 
 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 31493.000 30560.000 0.000 0.000 31493.000 30560.000 

- будівлі та споруди 17045.000 17406.000 0.000 0.000 17045.000 17406.000 

- машини та обладнання 9419.000 8474.000 0.000 0.000 9419.000 8474.000 

- транспортні засоби 2617.000 2317.000 0.000 0.000 2617.000 2317.000 

- земельні ділянки 1038.000 1038.000 0.000 0.000 1038.000 1038.000 

- інші 1374.000 1325.000 0.000 0.000 1374.000 1325.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 31493.000 30560.000 0.000 0.000 31493.000 30560.000 

 
Пояснення :  Визнання, оцінка та облік основних засобів проводиться у відповідності 
до МСБО 16 " Основні засоби". Одиницею обліку є окремий об' єкт основних засобів та 
інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному 
обліку визнається у відповідності до вимог Інструкції про використання плану 
рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Мінфіну України від 
30.11.99 р. №291. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, 
за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного 
використання об' єкта основних засобів. Для встановлення строку корисного 
використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об' єкта ОЗ, НМА, 
на підприємстві створено постійно діючу комісію, але не нижче мінімально 
допустимих термінів, встановлених п.3.3.138 ст.138 ПКУ. 
 
На початок звітного періоду основні засоби складають: первісна вартість - 44 
500тис. грн., знос - 13 007 тис. грн., залишкова вартість - 31 493 тис. грн., в т. ч.:  
- земельні ділянки: первісна вартість - 1 038 тис. грн.;  
- будинки та споруди: первісна вартість -  21 127 тис. грн., знос - 4 082 тис. грн., 
залишкова вартість - 17 045 тис. грн.  
- машини та обладнання: первісна вартість - 15 835 тис. грн., знос - 6 416 тис. грн., 
залишкова вартість - 9419 тис. грн.;  
- транспортні засоби: первісна вартість - 4 369 тис. грн., знос - 1 752 тис. грн., 
залишкова вартість - 2 617 тис. грн.  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 2 102 тис. грн., знос - 732 
тис. грн., залишкова вартість - 1 370 тис. грн.;  
- інші основні засоби: первісна вартість - 29 тис. грн., знос - 25 тис. грн., 
залишкова вартість - 4 тис. грн.  
На підприємстві відсутні основні засоби невиробничого призначення. Усі основні 
засоби використовуються в виробництві.  
 
Протягом звітного року надійшло основних засобів на загальну суму 4 604 тис. грн., 
а саме: 
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2 586 тис. грн.:  
  - твердопаливна блочно- модульна котельня - 2 477,0 тис. грн.   
  - склад зберігання топлива - 109 тис. грн; 
- машини та обладнання - 1486 тис. грн.:  
  - конвеєр до твердопаливної блочно- модульної котельні - 113 тис. грн., 
  - дозатори сильфонні - 71 тис. грн.,  



  - установка зворотнього осмоса - 219 тис. грн., 
  - шлюзи VolP Grandstream - 27 тис. грн. 
  - комп' ютерна техніка - 489 тис. грн 
- транспортні засоби - 254 тис. грн.,  
- інструменти, прилади, інвентар - 278 тис. грн. 
 
Протягом звітного року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 1 
643 тис. грн., знос - 558 тис. грн., залишкова вартість - 1 085 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди: первісна вартість - 1 309 тис. грн., знос - 323 тис. грн., 
залишкова вартість - 986 тис. грн.   
- машини та обладнання: первісна вартість - 192 тис. грн., знос - 136 тис. грн., 
залишкова вартість -  56 тис. грн.  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість -  123 тис. грн., знос - 80 
тис. грн., залишкова вартість - 43 тис. грн.  
- інші основні засоби : первісна вартість -  19 тис. грн., знос - 19 тис. грн., 
залишкова вартість - 0 тис. грн.  
 
Протягом року було нараховано амортизації на загальну суму 5519 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди - 1239 тис. грн., 
- машини та обладнання - 2377 тис. грн., 
- транспортні засоби - 554 тис. грн., 
- інструменти, прилади, інвентар - 278 тис. грн., 
- інші основні засоби - 4 тис. грн., 
- МНМА - 1067 тис. грн.. 
 
На кінець звітного періоду основні засоби складають: первісна вартість - 47 
461тис. грн., знос - 16 901 тис. грн., залишкова вартість - 30 560 тис. грн., в т. ч.:  
- земельні ділянки: первісна вартість - 1 038 тис. грн., знос - 0 тис. грн., залишкова 
вартість - 1 038 тис. грн.;  
- будинки та споруди: первісна вартість - 22 404 тис. грн., знос - 4 998 тис. грн., 
залишкова вартість - 17 406 тис. грн.;  
- машини та обладнання: первісна вартість - 17 129 тис. грн., знос - 8655 тис. грн., 
залишкова вартість - 8 474 тис. грн.;  
- транспортні засоби: первісна вартість - 4 623 тис. грн., знос - 2 306 тис. грн., 
залишкова вартість - 2 317 тис. грн.;  
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 2 257 тис. грн., знос - 932 
тис. грн., залишкова вартість - 1 325 тис. грн.;  
- інші основні засоби: первісна вартість - 10 тис. грн., знос - 10 тис. грн., 
залишкова вартість - 0 тис. грн.. 
 
На підприємстві відсутні основні засоби невиробничого призначення.  
Усі основні засоби використовуються в виробництві. 
 
Термін використання основних засобів: 
- будинки та споруди - 9-20 років; 
- машини та обладнання - 5-10 років; 
- транспортні засоби - 5-8 років; 
- інструменти, прилади, інвентар ( меблі) - 4-8 років; 
- інші основні засоби - 6 років.  
  
Ступінь зношеності основних засобів складає 35,61%, за групами: 
- будинки та споруди - 22,31%; 
- машини та обладнання - 50,53%; 
- транспортні засоби - 49,88%; 
- інструменти, прилади, інвентар ( меблі) - 41,27%; 
- інші основні засоби - 100%.  
Усі основні засоби використовуються на 100%( окрім основних засобів, які 
знаходяться на консервації).  
Підприємство має основні засоби на консервації, у зв' язку з невідповідністю 
ліцензійним вимогам.   
 
Підприємство має обмеження на використання деяких основних засобів ( основні засоби 
є заставою у ПАТ " Креди - Агріколь Банк"). Станом на 31.12.2015 р. у заставі 
знаходяться основні засоби на загальну суму: первісна вартість - 12 806,6 
тис. грн., знос - 6 555,2 тис. грн., залишкова вартість - 6 251,4 тис. грн., які 
складаються з:  
- нерухомість: первісна вартість - 12 123,4 тис. грн., знос -  6 045,1 тис. грн., 
залишкова вартість -  6 078,3 тис. грн.;  
- обладнання : первісна вартість - 683,2 тис. грн., знос -  510,1 тис. грн., 
залишкова вартість - 173,1 тис. грн.  
 



У поточному році основні засоби знаходяться у належному стані, технічне 
обслуговування та ремонт основних засобів проводяться у терміни зазначені у 
технічних умовах використання основних засобів. За звітний період підприємство 
проводило поточні та капітальні ремонти основних засобів.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 92907 94721 

Статутний капітал (тис.грн.) 61129 61129 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 61129 61129 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(92907.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(61129.000 тис.грн. ). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 5000.00 Х Х 
Поточнi зобов''язання за довгостроковими 
зобов'язаннями 

13.02.2013 5000.00 19.500 12.02.2016 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 1342.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 62610.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 68952.00 Х Х 
Опис КРЕДИТИ БАНКУ. Розмiр поточних зобов'язань станом на 31.12.2015р. - 26477тис.грн.  

Заборгованiсть за кредитним договором №1/1015204 вiд 13.02.2013р. у ПАТ "Кредит Агрiколь банк" на 
кiнець звiтного року складає 5000тис.грн.  
 
ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. У результатi розрахунку на кiнець звiтного року вiдстроченi податковi 
зобов'язання складають 1182тис.грн.  
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного року складає 160тис.грн, а саме:  
- податок з доходiв фiзичних осiб - 76тис.грн.; 
- податок на землю - 5тис.грн.;  
- орендна плата за земельну дiлянку - 1тис.грн.; 
- рентна плата за спец.використання води -1тис.грн.; 
- екологiчний податок - 3 тис.грн.; 
- податок на репатрiацiю - 55тис.грн.; 
- податок на нерухомiсть - 7тис.грн.; 
- вiйськовий збiр - 12тис.грн. 
 
IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.  
Iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 41293тис.грн. - зворотна без заставна 
позика вiд "Брента Капiтал" ТОВ - 35383 тис.грн., Мiрафiтос Холдiнг Компанiя ЛТД-5910 тис.грн. 
  
Кредиторська заборгованiсть за товари, робота та послуги на кiнець звiтного року складає 18671тис.грн.  
Найбiльш великими кредиторами є: 
- ТОВ "Страхова компанiя "Кремiнь" - 5630тис.грн.  
- ТОВ "Атомобiльна група"IСТ" - 4920тис.грн. 
Загальна кiлькiсть кредиторiв на кiнець року - бiльше 100 пiдприємств.  
 
Кредиторська заборгованiсть зi страхування на кiнець звiтного року складає 343тис.грн., а саме: - 
розрахунки по Єдиному соцiальному внеску. 
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного року складає 740тис.грн., а саме 
заборгованiсть з оплати працi за грудень 2015року.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року складають 
145тис.грн, а саме: авансовi внески замовникiв за медикаменти та послуги. 
Кредиторська заборгованiсть з учасниками на кiнець звiтного року складає 59тис.грн, а саме розрахунки 
по нарахованим дивiдендам, за перiод 1998-2002роки.  
 
Поточнi забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву вiдпусток станом на 31.12.2014року 
залишок складає 1584тис.грн. Протягом 2015року нараховано 1674тис.грн., використано на оплату 
вiдпусток - 1914тис.грн. Станом на 31.12.2015р. забезпечення виплат персоналу складає - 1344тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 15тис.грн. - заборгованiсть з розрахункiв з 
пiдзвiтними особами. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Таблетки. капсули 8593,50тис.фасовок        159734.59 39.8 8438,70тис.фасовок         97902.25 46.7 

2 
Настоянки та краплi з лiкарської рослинної 

сировини 
7365,53тис.фасовок         70919.89 17.7 

6057,55тис.фасовок 
        26901.29 12.8 

3 Мазi, пасти, гелi, креми 2295,89тис.фасовок         52602.21 13.1 2292,74тис.фасовок         28848.45 13.7 

4 Спиртовi розчини та їх сумiші 5738,28тис.фасовок         57971.05 14.4 5017,58тис.фасовок         25456.94 12.1 

5 Воднi розчини, очнi каплi 5058,42тис.фасовок         23470.49 5.8 5350,30тис.фасовок         13228.35 6.3 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

1 
Сировина та матерiали( лiкарськi трави,спирт,пак. матерiали,флакони, та iн.) (*див. 

прим. до змiсту) 
 51.70 

2 Медичнi препарати iнших виробникiв (*див. прим. до змiсту)  37.40 
3 Заробiтна плата (*див. прим. до змiсту)  10.90 

 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
06.03.2015 10.03.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                               
16.03.2015 17.03.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 

2 2014 1 0 

3 2015 1 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше   

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше   

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



 
 

Органи управління 
 

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

Кількість членів наглядової ради                          3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть)   

 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
Оцінка роботи наглядової ради не проводилась. 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        У складi Наглядової Ради Товариства не створено комiтетiв 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
Оцінка роботи наглядової ради не проводилась. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                       
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                X   

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                            
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 



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

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Ні 

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

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   



Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                    Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв" 

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Так Ні 

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

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)                                          

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        Зміни аудитора не було 

 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 



Ревізійна комісія ( ревізор )                                         X 

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                          

 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        Ревізійна коміссія відсутня з 2013року 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        Не визначились 

 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

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



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
   

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Фiтофарм" за ЄДРПОУ 05430596 
Територія  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1410300000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПРЕПАРАТIВ I МАТЕРIАЛIВ" 

за КВЕД 21.20" 

Середня кількість працівників  491   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 84500 Донецька область м. Артемiвськ вул. Сибiрцева буд. 2, 
т.(06274)32063 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 1356 1508 
143 

первісна вартість 1001 1755 2291 223 
накопичена амортизація 1002 399 783 80 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7454 3297 1283 
Основні засоби 1010 31493 30560 28567 
первісна вартість 1011 44500 47461 31020 
знос 1012 13007 16901 2453 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 62 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 40365 35365 29993 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 32593 45248 
37063 

Виробничі запаси 1101 15759 18634 14756 
Незавершене виробництво 1102 1325 1747 1938 
Готова продукція 1103 12615 22130 10808 
Товари 1104 2894 2737 9561 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 68099 58426 
17193 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 1302 1308 
3629 

з бюджетом 1135 318 3927 236 
у тому числі з податку на прибуток 1136 318 1779 -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 195 -- 
-- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1732 8142 1166 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 12608 8825 4967 
Готівка 1166 31 44 161 
Рахунки в банках 1167 12577 8781 4806 
Витрати майбутніх періодів 1170 1985 616 77 
Інші оборотні активи 1190 60 2 10 



Усього за розділом II 1195 118892 126494 64341 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 159257 161859 94334 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 61129 61129 
61129 

Капітал у дооцінках 1405 7496 6569 8850 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 1433 1433 403 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24663 23776 7688 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 94721 92907 78070 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 1646 1182 
1929 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 41293 41293 -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 25 
Усього за розділом II 1595 42939 42475 1954 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 6000 5000 
1000 

товари, роботи, послуги 1615 11547 18671 11750 
розрахунками з бюджетом 1620 1417 160 554 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 317 343 165 
розрахунками з оплати праці 1630 658 740 446 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 1 145 
4 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 59 59 
55 

Поточні забезпечення 1660 1584 1344 315 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 14 15 21 
Усього за розділом IІІ 1695 21597 26477 14310 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 159257 161859 94334 
 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Чуб Михайло Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Ситник Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Фiтофарм" за ЄДРПОУ 05430596 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2000 248932 288675 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (115399) (177137) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 133533 111538 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 2378 900 
Адміністративні витрати  2130 (10968) (7322) 
Витрати на збут 2150 (95846) (70557) 
Інші операційні витрати  2180 (12990) (7272) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 16107 27287 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 661 248 
Інші доходи  2240 68 -- 
Фінансові витрати  2250 (17472) (13704) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (289) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- 13831 

збиток 2295 (925) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -889 -2725 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- 11106 

     збиток  2355 (1814) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2415 -- -- 

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

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1814 11106 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 82251 89050 
Витрати на оплату праці 2505 18049 19519 
Відрахування на соціальні заходи 2510 6119 7235 
Амортизація 2515 5906 4694 
Інші операційні витрати 2520 102549 66668 
Разом 2550 214874 187166 
 
 

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 79388663 79388663 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 79388663 79388663 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.02284960) 0.13989400 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  0.02284960) 0.13989400 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Чуб Михайло Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Ситник Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Фiтофарм" за ЄДРПОУ 05430596 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 269711 288850 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5754 5230 
Надходження від повернення авансів 3020 5861 1826 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 -- 223 

Інші надходження 3095 558 3425 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (182254) (236908) 

Праці 3105 (14848) (16520) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (7371) (8190) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (7384) (9223) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3043) (3263) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (755) (2189) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (3586) (3771) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (63540) (20187) 
Інші витрачання 3190 (1423) (1780) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5064 6746 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (7226) (5635) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7226 -5635 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 19300 
Інші надходження 3340 570 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 1000 15380 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (1232) (1320) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1662 2600 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3824 3711 
Залишок коштів на початок року 3405 12608 9274 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 41 -377 
Залишок коштів на кінець року 3415 8825 12608 



 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Чуб Михайло Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Ситник Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Фiтофарм" за ЄДРПОУ 05430596 

 
Звіт про власний капітал 

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 61129 7496 -- 1433 25198 -- -- 95256 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -535 -- -- -535 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 61129 7496 -- 1433 24663 -- -- 94721 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -1814 -- -- -1814 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -927 -- -- 927 -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -927 -- -- -887 -- -- -1814 
Залишок на кінець року 4300 61129 6569 -- 1433 23776 -- -- 92907 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Чуб Михайло Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Ситник Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



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

Примi тки до фi нансової звi тностi, складенi вi дповi дно до мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi 
 
1. Загальна i нформацi я про пi дприємство: 
Повне найменування: Публi чне акцi онерне товариство " Фi тофарм", скорочена назва - 
ПАТ " Фi тофарм"  ( далi - Товариство). 
Код за ЄДРПОУ: 05430596. 
Мi сцезнаходження: Україна, 84500, м. Артемi вськ, вул. Сибi рцева, буд.2.  
Дата державної  реєстрацi ї: 27.07.1995 р. 
Органi зацi йно- правова форма: Акцi онерне товариство  
Офi цi йна сторi нка в I нтернетi: www.fitofarm.ua 
Адреса електронної пошти: mikhail_chub@fitofarm.ua 
Основна дi яльнi сть пi дприємства направлена на використання бi ологi чно активних 
речовин рослинного походження для виготовлення лi карських засобi в та виготовлення 
актуальних, зор генеричних препаратi в i ншої цi нової категорi ї, якi користуються 
високим попитом. 
На пi дприємствi велика увага придi ляється рекламнi й продукцi ї, реконструкцi ї 
дi ючого виробництва згi дно з Мi жнародними правилами СМР, впровадження нових 
технологi й. Активно застосовуються науковi розробки ГНЦЛС для вдосконалення 
медичних препаратi в та розширення номенклатури медикаментi в, у зв' язку з чим було 
вдосконалено ряд технологi чних процесi в, покращеннi умови працi. Розробляються НТД 
на виробництво нових лi карських засобi в. 
Окрi м України продукцi я користується попитом у таких країнах як Казахстан, 
Молдова, Росi я, Грузi я та Азербайджан. 
Пi дприємство постi йно працює над збi льшенням асортименту продукцi ї, проводить 
вивчення фармацевтичного ринку.  
 
2. Основи пi дготовки, затвердження i подання фi нансової звi тностi: 
Фi нансова звi тнi сть складена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в фi нансової 
звi тностi ( МСФЗ), затвердженими Радою з мi жнародних стандартi в фi нансової 
звi тностi ( РМСФЗ) та i нтерпретацi ями, випущеними Постi йним комi тетом з 
i нтерпретацi й Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi ( ПКI МСФЗ). Пi дприємство 
веде бухгалтерський облi к вi дповi дно до вимог ведення бухгалтерського облi ку i 
звi тностi в Українi. Ця фi нансова звi тнi сть була пi дготовлена вi дповi дно до змi н 
та доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на "31" грудня 2015 року.  
Фi нансова звi тнi сть пi дготовлена вi дповi дно до принципу безперервностi дi яльностi 
Товариства, якi передбачають реалi зацi ю активi в та виконання зобов' язань в ходi 
нормального здi йснення дi яльностi. Оновлення активi в Товариства, так само, як i 
майбутня дi яльнi сть Товариства, перебуває пi д i стотним впливом поточної та 
майбутньої економi чної ситуацi ї середовища. Фi нансова звi тнi сть не мi стить жодних 
коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу 
безперервностi дi яльностi.  
Функцi ональна та презентацi йна валюта Товариства - гривня. Операцi ї у валютах, 
вi дмi нних вi д функцi ональної валюти Товариства, вважаються операцi ями в i ноземних 
валютах. Операцi ї в i ноземнi й валютi первi сно враховуються в функцi ональнi й валютi 
за курсом, чинним на дату операцi ї.  
Фi нансова звi тнi сть складена на основi методу нарахування. Результати операцi й та 
i нших подi й визнавалися за фактом їх здi йснення, а не на момент отримання або 
виплати грошових коштi в, вi дбивалися в облi кових записах i включалися у фi нансову 
звi тнi сть перi одi в, до яких вони вi дносяться.  
Звi тний перi од та зi ставнi данi Фi нансовим роком для Товариства вважається рi к, що 
закi нчився "31" грудня. Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена за рi к, що 
закi нчився "31" грудня 2015 року i представляє комплект фi нансової звi тностi. 
Фi нансова звi тнi сть складається з: 
- Балансу ( Звi ту про фi нансовий стан) станом на 31.12.2015 р.; 
- Звi ту про фi нансовi результати (3 вi ту про сукупний дохi д) за 2015 рi к, 
- Звi ту про рух грошових коштi в ( прямим методом) за 2015 рi к, 
- Звi ту про власний капi тал за 2015 рi к. 
- Примi тки, що мi стять стислий виклад суттєвих облi кових полi тик та i ншi 
пояснення. 
 
3. Суттєвi положення Облi кової полi тики:  
Товариство затвердило перше застосування МСФЗ з "01" сi чня 2012 року. Товариство 
прийняло рi шення скористатися звi льненням вi д деяких вимог, якi передбаченi МСФЗ, 
для пi дприємств, вперше застосовують МСФЗ. У результатi переходу на Мi жнароднi 
Стандарти Бухгалтерського облi ку було проведено ретроспективний перерахунок 



амортизацi ї у зв' язку i з змi ною методу амортизацi ї. Пi дприємство провело 
переоцi нку основних засобi в. У 2012 роцi пi дприємство проводило пi дготовчi роботи 
для впровадження Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi, була впроваджена 
програма "1 С: Пi дприємство 8" для ведення облi ку за Мi жнародними стандартами 
бухгалтерського облi ку.  
Основнi засоби. 
Основнi засоби, придбанi пi сля 1 сi чня 2012 року, вi дображенi за i сторичною 
вартi стю ( що представляє собою цi ну придбання або виробничу собi вартi сть) за 
вирахуванням накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д зменшення корисностi.  
Пi сля визнання основнi засоби подi ляються на групи, якi являють собою позицi ї зi 
значною вартi стю i можуть бути вi днесенi на окремий перi од амортизацi ї. Основнi 
запаснi частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, коли 
очi кується, що вони будуть використанi бi льше одного перi оду. Якщо при замi нi 
одного з компонентi в складних об' єктi в основних засобi в виконанi умови визнання 
матерi ального активу, то вi дповi днi витрати додаються до балансової вартостi 
складного об' єкта чи є окремим об' єктом основних засобi в. Витрати на 
обслуговування, експлуатацi ю та ремонти основних засобi в списуються на витрати 
перi оду в мi ру їх виникнення та вi дображаються у звi тi про прибутки i збитки. 
Амортизацi я основних засобi в нараховується за методом рi вномi рного нарахування на 
пi дставi очi куваних термi нi в корисної служби вi дповi дних активi в. Нарахування 
амортизацi ї починається з дати придбання активу або, у разi самостi йно побудованих 
активi в, з дати завершення будi вництва та приведення активу в готовнi сть до 
використання. Очi куваний термi н корисного використання встановлюється на засi даннi 
постi йно дi ючої виробничої комi сi ї.  
Комi сi я сформована у складi: директора по виробництву, головного i нженера, 
головного технолога, старшого економi ста, головного бухгалтера, головного механi ка 
та i нженера з обладнання для визначення наступних показникi в:  
- нормальна потужнi сть пi дприємства;  
- ступi нь корисностi i термi н служби активi в;  
- сума переоцi нки активi в ( у разi необхi дностi).  
Нематерi альнi активи.  
Нематерi альнi активи придбанi окремо, при первi сному визнаннi оцi нюються за 
собi вартi стю. Пi сля первi сного визнання нематерi альнi активи вi дображаються за 
собi вартi стю, за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та будь- якого збитку вi д 
зменшення корисностi. Нематерi альнi активи, створенi в рамках Товариства, крi м 
капi талi зованих витрат на розробку, не капi талi зуються, i витрати вi дображаються у 
звi тi про прибутки i збитки в тому перi одi, в якому були понесенi вi дповi днi 
витрати. Нематерi альнi активи мають обмеженi термi ни корисної служби та 
амортизуються протягом термi ну експлуатацi ї i аналi зуються на предмет зменшення 
корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Амортизацi я 
нематерi альних активi в з обмеженими термi нами корисної служби визнається у звi тi 
про прибутки i збитки в категорi ї витрат, що вi дповi дають функцi ям нематерi альних 
активi в. Для розподi лу вартостi активу, яка амортизується на систематичнi й основi 
протягом строку його корисної служби використовується метод рi вномi рного 
нарахування. Строки корисного використання нематерi альних активi в визначаються 
умовами контрактi в по придбанню або використанням нематерi ального активу, або 
судженням спецi алi стi в, або максимальним термi ном, що встановлений законодавством.  
Витрати за позиками. 
Витрати на позики, що безпосередньо пов' язанi з придбанням, будi вництвом, а також 
виробництвом квалi фi кованих активi в, якi є активами, що вимагають значного перi оду 
та часу пi дготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартостi таких 
активi в. Дохi д вi д тимчасового i нвестування окремих позичених коштi в, що пов' язанi 
з квалi фi кованими активами, вираховується i з собi вартостi таких активi в. Усi i ншi 
витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому перi одi, у якому 
вони виникли.  
Запаси.  
Товариство видi ляє наступнi товарно- матерi альнi запаси: виробничi запаси, товари. 
Запаси вi дображаються за найменшою з двох величин: собi вартостi i чистої вартостi 
реалi зацi ї. Собi вартi сть товарi в включає витрати на придбання та, там де це 
доцi льно, витрати, якi були понесенi у зв' язку з доведенням запасi в до їх 
поточного стану та мi сця розташування. Чиста вартi сть реалi зацi ї визначається як 
цi на продажу в умовах нормальної дi яльностi за вирахуванням очi куваних витрат, 
пов' язаних з доведенням запасi в до готовностi, та витрат, пов' язаних з 
реалi зацi єю. Методом оцi нки руху запасi в є метод собi вартостi перших за часом 
надходження запасi в ( ФI ФО) при вi дпуску їх у виробництво. Аналi тичний 
бухгалтерський облi к руху запасi в вi дображається в кi лькi сно - сумарному вираженнi 
i з застосуванням щомi сячних сальдо - оборотних вi домостей, а в складському облi ку 
- в кi лькi сному вираженнi i цi нi придбання по кожнi й одиницi. Транспортно - 
заготi вельнi витрати вi дображаються на окремих рахунках. Суми транспортно - 
заготi вельних витрат розподi ляються мi ж сумою залишкi в на кi нець звi тного мi сяця i 
сумою запасi в, що вибули ( використанi, проданi, переданi, тощо) за звi тний мi сяць. 



Малоцi ннi швидко зношувальнi предмети списуються з пi дзвi ту тi льки на пi дставi 
актi в про їх непридатнi сть, затверджених постi йно - дi ючою i нвентаризацi йною 
комi сi єю. Спецодяг, виданий в пi дзвi т працi вникам враховується на лицьових картках 
майстрi в впродовж усього термi ну його використання.  
Дебi торська заборгованi сть.  
Дебi торська заборгованi сть, що виникла у Товариство, облi ковується за первi сною 
або амортизованою вартi стю за вирахуванням резерву сумнi вної заборгованостi. 
Резерв сумнi вної заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми 
заборгованостi в подальшому не представляється можливим. Керi вництво визначає 
ймовi рнi сть вi дшкодування дебi торської заборгованостi, ' рунтуючись на оцi нцi 
платоспроможностi основних дебi торi в i на аналi зi строкi в непогашення 
заборгованостi.  
Грошовi кошти та їх еквi валенти.  
Грошовi кошти та їх еквi валенти включають готi вковi кошти, кошти в банках i 
короткостроковi депозити з первi сним строком погашення до трьох мi сяцi в з дати їх 
розмi щення. Для цi лей звi ту про рух грошових коштi в грошовi кошти та їх 
еквi валенти включають грошовi кошти та їх еквi валенти як зазначено вище, за 
вирахуванням вартостi непогашених банкi вських овердрафтi в. Грошовi кошти, що 
вi дображаються за статтею балансу " Грошовi кошти та їх еквi валенти" завжди 
доступнi для оплати поточних зобов' язань i не є предметом будь - яких договi рних 
обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов' язань.  
Кредиторська заборгованi сть.  
Кредиторська заборгованi сть визнається i спочатку оцi нюється вi дповi дно з 
загальною полi тикою облi ку фi нансових i нструментi в. Надалi i нструменти з 
фi ксованим термi ном погашення оцi нюються за амортизованою вартi стю з використанням 
методу ефективної ставки вi дсотка. Фi нансовi зобов' язання, якi не мають 
фi ксованого термi ну погашення, надалi облi ковуються за собi вартi стю.  
Процентнi кредити та позики.  
Всi кредити i позики спочатку визнаються за вартi стю, яка дорi внює справедливi й 
вартостi первi сного визнання, процентнi кредити та позики оцi нюються за 
амортизованою вартi стю з використанням методу ефективного вi дсотка. Вартi сть, яка 
амортизується розраховується з урахуванням всi х виникаючих витрат, пов' язаних i з 
здi йсненням операцi ї, всi х дисконтi в та премi й, що виникають при погашеннi 
кредиту. Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов' язань, а також в 
процесi амортизацi ї.  
Резерви та зобов' язання.  
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслi док певної подi ї в минулому, має 
юридичнi або добровi льно взятi на себе зобов' язання, для врегулювання яких з 
великим ступенем i мовi рностi буде потрi бно вi дтi к ресурсi в, якi втi люють у собi 
майбутнi економi чнi вигоди, i якi можна оцi нити з достатнi м ступенем надi йностi. 
Резерви оцi нюються за поточною вартi стю витрат, необхi дних для виконання 
теперi шнього зобов' язання на дату балансу, згi дно найкращою оцi нкою керi вництва. 
Резерви переоцi нюються щорi чно, а змi ни в резервах, обумовленi часом, 
вi дображаються у звi тi про прибутки i збитки щороку в складi не операцi йних 
доходi в i витрат. I ншi змi ни в резервах у зв' язку i з змi нами в очi куваних схемах 
виконання зобов' язань або передбачуваної суми зобов' язання, або ж змi нами в 
дисконтних ставках вважаються змi нами в облi ковi й оцi нцi в перi одi, в якому 
пройшло вi дповi дну змi ну, i вi дображаються у звi тi про прибутки i збитки, за 
винятком зобов' язань щодо вибуття активi в. У випадку, коли Товариство очi кує 
вi дшкодування резерву, наприклад, за договором страхування, вi дшкодування 
визнається як окремий актив, але тi льки тодi, коли i снує реальна ймовi рнi сть 
такого вi дшкодування. На пi дприємствi створенi наступнi резерви: резерв сумнi вних 
боргi в, забезпечення виплат персоналу та резервний капi тал.  
Позики та дебi торська заборгованi сть.  
Позики та дебi торська заборгованi сть являють собою непохi днi фi нансовi активи з 
фi ксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Будь 
непохi днi фi нансовi активи з фi ксованими або обумовленими платежами ( включаючи 
позиковi активи, торговельну дебi торську заборгованi сть, i нвестицi ї в борговi 
i нструменти) в принципi можуть вi дповi дати визначенню позик та дебi торської 
заборгованостi. Однак, фi нансовий актив, що котируються на активному ринку, не 
визнається як позика або дебi торська заборгованi сть.  
Акцi онерний капi тал.  
Акцi онерний капi тал Товариства у фi нансовi й звi тностi вi дображається за 
номi нальною вартi стю акцi й.  
Нерозподi лений прибуток. 
Дивi денди нараховуються за рахунок прибутку Товариства за пi дсумками за звi тний 
рi к. Оголошенi дивi денди вi дображаються у поточних зобов' язаннях. Дивi денди, 
оголошенi пi сля звi тної дати, описуються в Примi тках як подi я пi сля дати балансу. 
Розподi л прибутку на формування резервного капi талу здi йснюється на основi 
бухгалтерської звi тностi Товариства, складеної за українськими правилами. За 
українським законодавством основою розподi лу є нерозподi лений прибуток. Зборами 



акцi онерi в може прийматися рi шення про новий випуск акцi й у формi капi талi зованих 
дивi дендi в. Асигнування прибутку у формi капi талi зованих дивi дендi в збi льшують 
власний капi тал Товариства.  
I нший додатковий капi тал.  
I нший додатковий капi тал Товариства збi льшується ( зменшується) на суми, пов' язанi 
з дооцi нкою ( уцi нкою) основних засобi в ( примi щень та обладнання) i цi нних паперi в, 
наявних для продажу. Дооцi нка основних засобi в ( примi щень та обладнання) 
проводиться на пi дставi ведення облi кової полi тики i з застосуванням переоцi неною 
вартi стю основних засобi в згi дно з МСБО 16.  
Вi дкладенi податки на прибуток ( Вi дстроченi податковi активи).  
Вi дстроченi податковi активи та зобов' язання розраховуються стосовно всi х 
тимчасових рi зниць з використанням балансового методу. Вi дстроченi податковi 
активи та зобов' язання визначаються шляхом порi вняння податкової бази активу та 
зобов' язання з їх балансовою вартi стю, вi дображеної в фi нансовi й звi тностi. 
Вi дстрочений податок на прибуток не визнається, якщо вi н виникає при первi сному 
визнаннi активу або зобов' язання, яке є результатом операцi ї, не пов' язаної з 
придбанням компанi й, якщо в момент здi йснення операцi я не впливає нi на 
бухгалтерську, нi на податковий прибуток або збиток. Вi дстроченi податковi активи 
та зобов' язання розраховуються за податковим ставкам, застосування яких очi кується 
в перi од реалi зацi ї активу або погашення зобов' язання, на основi дi ючих або 
оголошених (i практично прийнятих) на звi тну дату податкових ставок. Вi дстроченi 
податковi активи визнаються тi льки в тому випадку, коли досить i мовi рно отримання 
оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму тимчасових рi зниць. 
Вi дкладенi податки на прибуток визнаються за всi ма тимчасовими рi зницями, 
пов' язаним з i нвестицi ями в дочi рнi компанi ї, спi льну дi яльнi сть i залежнi 
компанi ї, за винятком тих випадкi в, коли термi ни зменшення тимчасових рi зниць 
можуть контролюватися i коли ймовi рно, що тимчасовi рi зницi не будуть зменшуватися 
в осяжному майбутньому. Вi дстрочений податок на прибуток, що вi дноситься до 
статей, визнаним безпосередньо в капi талi, визнається у складi капi талу, а не у 
звi тi про сукупний дохi д.  
Визнання доходi в( виручки).  
Визнання доходi в ( виручки) включає суму компенсацi ї, одержану або яка пi длягає 
отриманню за продаж готової продукцi ї, товарi в i послуг в звичайному ходi 
господарської дi яльностi Товариством. Дохi д ( виручка) облi ковується за 
вирахуванням податку на додану вартi сть, знижок i внутрi групових операцi й. 
Пi дприємство визнає дохi д ( виручку) в разi, якщо сума доходу може бути достовi рно 
оцi нена, i снує ймовi рнi сть одержання майбутнi х економi чних вигод, а також у разi 
вi дповi дностi спецi альним критерi ям для кожного виду дi яльностi, зазначеного 
нижче. Сума доходу ( виручки) не вважається достовi рно оцi неної до тих пi р, поки не 
будуть вирi шенi всi умовнi зобов' язання, що мають вi дношення до продажу. У своїх 
оцi нках Товариство базується на i сторичних результатах, враховуючи тип покупця, 
тип операцi ї та особливi умови кожної угоди. Дохi д ( виручка) вi дображається в сумi 
справедливої вартостi активi в, якi отриманi або будуть отриманi. Дохi д ( виручка) 
вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) не коригується на величину 
пов' язаної з ним сумнi вної та безнадi йної дебi торської заборгованостi. Сума такої 
заборгованостi визнається витратами Товариства.  
Визнання витрат.  
Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може 
бути надi йно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економi чних вигод, 
пов' язаних зi зменшенням активу або збi льшенням зобов' язань. Витрати визнаються у 
тому звi тному перi одi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, 
або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь- яких 
доходi в, незалежно вi д часу фактичної виплати коштi в чи i ншої форми їх оплати, 
коли економi чнi вигоди вi д їх використання зменшилися або повнi стю спожитi. 
Витрати, якi неможливо прямо пов' язати з доходом певного перi оду, вi дображаються у 
складi витрат того звi тного перi оду, в якому вони були здi йсненi. Якщо актив 
забезпечує одержання економi чних вигод протягом кi лькох звi тних перi одi в, то 
витрати визначаються шляхом систематичного розподi лу його вартостi мi ж 
вi дповi дними звi тними перi одами. Моментом визнання витрат майбутнi х перi одi в є 
момент їх виникнення, коли вi дбувається невi дповi днi сть перi оду виникнення 
зазначених витрат та перi оду, в якому вони будуть використанi з метою отримання 
доходi в. Витрати майбутнi х перi одi в враховуються в сумi фактичних витрат. Списання 
витрат майбутнi х перi одi в проводиться рi вномi рно протягом перi одi в, до яких вони 
вi дносяться i, вi дповi дно, протягом яких очi кується отримання пов' язаної з ними 
економi чної вигоди. 
 
4. Розкриття i нформацi ї, що пi дтверджує статтi, поданi у звi тностi 
БАЛАНС станом на 31.12.2015 р. 
Фi нансова звi тнi сть ПАТ " Фi тофарм" пi дготовлена згi дно Закону України вi д 
16.07.1999 р. №996- ХIV " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi", 
Плану розрахункi в бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов' язань i 



господарських операцi й суб' єктi в пi дприємницької дi яльностi, затверджених наказом 
Мi нi стерства фi нансi в України № 291 вi д 30.11.1999 р. та вi дповi дним Мi жнародним 
Стандартам Фi нансової Звi тностi та Мi жнародним Стандартам Бухгалтерського Облi ку 
та i нших нормативних документi в, що регулюють бухгалтерський облi к в Українi. 
Облi кова полi тика ПАТ " Фi тофарм" затверджена наказом по пi дприємству № 287 вi д 
29.12.2013 р..  
Фi нансова звi тнi сть складена у нацi ональнi й валютi України - гривнi ( тис. грн.). 
Метою балансу ( звi ту про фi нансовий стан) є надання повної, правдивої  i нформацi ї 
про фi нансовий стан товариства на 31 грудня 2015 року. У балансi ( звi тi про 
фi нансовий стан) вi дображенi активи, зобов' язання i власний капi тал товариства. 
Для пi дготовки до складання фi нансової звi тностi за 2015 р. з урахуванням вимог 
МСФЗ, станом на 01.10.2015 р. та на 01.11.2015 р. була проведена повна 
i нвентаризацi я активi в i зобов' язань пi дприємства згi дно наказу № 184 вi д 
30.09.2015 р. 
На пi дставi акта податкової перевi рки у 2015 роцi були вi дкоригованi окремi 
показники фi нансової звi тностi на початок року, а саме: збi льшено поточну 
кредиторську заборгованi сть за розрахунками з бюджетом ( стр. 1620) на суму 
535тис. грн., а також зменшено нерозподi лений прибуток ( стр. 1420) на суму 
535тис. грн. 
 
HEMATEPIAЛЬНI АКТИВИ:  Нематерi альнi активи - це активи, що не мають матерi альної 
форми, але втi люють в собi майбутню економi чну вигоду завдяки тим правам та 
можливостям, якi вони надають власнику при їх використанi. Об' єкти нематерi альних 
активi в згi дно МСБО 38 " Нематерi альнi активи" та наказу про облi кову полi тику. 
Нематерi альнi активи облi ковуються за цi ною придбання за вирахуванням суми 
накопиченого зносу ( амортизацi ї). Строк амортизацi ї нематерi альних активi в 
визначається строком їх корисної експлуатацi ї i не перевищує 20 рокi в. Амортизацi я 
здi йснюється прямолi нi йним методом. 
Початок звi тного року нематерi альнi активи складали: 1755 тис. грн., знос - 
399тис. грн., залишкова вартi сть - 1356 тис. грн. 
Протягом року надi йшло нематерi альних активi в на загальну суму - 536 тис. грн. - 
вi деоролики, програмне забезпечення. 
На кi нець звi тного року нематерi альнi активи складають - 2291 тис. грн., знос - 
783тис. грн., залишкова вартi сть - 1508 тис. грн. 
 
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДI ВНИЦТВО: На кi нець звi тного року незавершене будi вництво складає 
3297тис. грн., а саме: 
- не введенi в експлуатацi ю необоротнi активи (152/104, 152/106: кришка з кi льцем 
- 18000 грн., свердловина - 161702 грн., полi пшення в орендованому примi щеннi - 
3028980 грн.) - 3209 тис. грн 
- i нше - 88 тис. грн. 
 
ОСНОВНI ЗАСОБИ: Для вi дображення в облi ку основних засобi в застосовуються  
принципи та методи, передбаченi Мi жнародним стандартом бухгалтерського облi ку 16 
" Основнi засоби". Основнi засоби облi ковуються за собi вартi стю з урахуванням всi х 
витрат, знижок, пi льг, що мали мi сце при придбаннi та пi дготовцi основних засобi в 
щодо використання за призначенням ( первi сна вартi сть). Амортизацi я основних 
засобi в нараховується за методом рi вномi рного нарахування зносу протягом 
передбачуваного термi ну їх корисного використання i вi дображається у складi 
прибутку або збитку. Амортизацi я нараховується з дати придбання об' єкта, а для 
об' єктi в основних засобi в, зведених господарським способом - з моменту завершення 
будi вництва об' єкта i його готовностi до експлуатацi ї. Амортизацi ю по земельних 
дi лянках не нараховується. 
Лi квi дацi йна  вартi сть основних засобi в для мети розрахунку амортизацi ї при 
введенi в експлуатацi ю об' єкта встановлюється комi сi єю, що постi йно дi є. 
Амортизацi я нараховується на малоцi ннi основнi засоби в розмi рi 100% в момент їх 
вводу  у  експлуатацi ю. У балансi основнi засоби вi дображаються за залишковою 
вартi стю ( з урахуванням суми зносу). Аналi тичний облi к руху основних засобi в i 
нарахування зносу ведеться у вi домостi облi ку основних засобi в. 
На початок звi тного перi оду основнi засоби складають: первi сна вартi сть - 
44500 тис. грн., знос - 13007 тис. грн., залишкова вартi сть - 31493 тис. грн., в т. ч.: 
- земельнi дi лянки: первi сна вартi сть - 1038 тис. грн., знос - 0 тис. грн., залишкова 
вартi сть - 1038 тис. грн.; 
- будинки та споруди: первi сна вартi сть - 21127 тис. грн., знос - 4082 тис. грн., 
залишкова вартi сть -  17045 тис. грн. 
- машини та обладнання: первi сна вартi сть - 15835 тис. грн., знос - 6414 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 9419 тис. грн. 
- транспортнi засоби: первi сна вартi сть - 4369 тис. грн., знос - 1752 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 2617 тис. грн. 
- i нструменти, прилади, i нвентар: первi сна вартi сть - 2102 тис. грн., знос - 
732тис. грн., залишкова вартi сть - 1370 тис. грн. 



- i ншi основнi засоби: первi сна вартi сть - 29 тис. грн., знос - 25 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 4 тис. грн. 
Протягом звi тного року надi йшло основних засобi в на загальну суму 4064 тис. грн., а 
саме: 
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2586 тис. грн; 
- машини та обладнання - 1486 тис. грн.;  
- транспортнi засоби - 254 тис. грн.;  
- i нструменти, прилади, i нвентар - 278 тис. грн. 
Протягом звi тного року вибуло основних засобi в первi сна вартi сть яких складає 
1643тис. грн., знос - 558 тис. грн., залишкова вартi сть - 1085 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди: первi сна вартi сть - 1309 тис. грн., знос - 323 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 986 тис. грн.; 
- машини та обладнання: первi сна вартi сть - 192 тис. грн., знос - 136 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 56 тис. грн.; 
- i нструменти, прилади, i нвентар: первi сна вартi сть - 123 тис. грн., знос - 
80тис. грн., залишкова вартi сть - 43 тис. грн. 
- i ншi основнi засоби: первi сна вартi сть - 19 тис. грн., знос - 19 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 0 тис. грн. 
Протягом року було нараховано амортизацi ї на загальну суму 5519 тис. грн., а саме: 
- будинки та споруди - 1239 тис. грн., 
- машини та обладнання - 2377 тис. грн., 
- транспортнi засоби - 554 тис. грн., 
- i нструменти, прилади, i нвентар - 278 тис. грн., 
- i ншi основнi засоби - 4 тис. грн., 
- МНМА - 1067 тис. грн.. 
На кi нець звi тного перi оду основнi засоби складають: первi сна вартi сть - 
47461 тис. грн., знос - 16901 тис. грн., залишкова вартi сть - 30560 тис. грн., в т. ч.:  
- земельнi дi лянки: первi сна вартi сть - 1038 тис. грн., знос - 0 тис. грн., залишкова 
вартi сть - 1038 тис. грн.;  
- будинки та споруди: первi сна вартi сть - 22404 тис. грн., знос - 4998 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 17406 тис. грн.;  
- машини та обладнання: первi сна вартi сть - 17129 тис. грн., знос - 8655 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 8474 тис. грн.;  
- транспортнi засоби: первi сна вартi сть - 4623 тис. грн., знос - 2306 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 2317 тис. грн.;  
- i нструменти, прилади, i нвентар: первi сна вартi сть - 2257 тис. грн., знос - 
932тис. грн., залишкова вартi сть - 1325 тис. грн.;  
- i ншi основнi засоби: первi сна вартi сть - 10 тис. грн., знос - 10 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 0 тис. грн.. 
Пi дприємство має основнi засоби на консервацi ї, у зв' язку з невi дповi днi стю 
лi цензi йним вимогам, залишкова вартi сть яких складає 88 тис. грн. 
Пi дприємство має обмеження на використання деяких основних засобi в ( основнi засоби 
є заставою у ПАТ " Креди - Агрi голь Банк"). Станом на 31.12.2015 р. у заставi 
знаходяться основнi засоби на загальну суму: первi сна вартi сть - 12806,6 тис. грн., 
знос - 6555,2 тис. грн., залишкова вартi сть - 6251,4 тис. грн., якi складаються з:  
- нерухомi сть: первi сна вартi сть - 12123,4 тис. грн., знос - 6045,1 тис. грн., 
залишкова вартi сть - 6078,3 тис. грн.;  
- обладнання: первi сна вартi сть - 683,2 тис. грн., знос - 510,1 тис. грн., залишкова 
вартi сть - 173,1 тис. грн. 
 
ЗАПАСИ: Запаси - це активи пi дприємства, якi утримуються для продажу за умов 
звичайної господарської дi яльностi, або знаходяться в процесi виробництва для 
такого порядку, або у формi основних чи допомi жних матерi алi в для використання у 
виробничому процесi або при наданнi послуг. Для вi дображення в облi ку запасi в 
застосовується принципи та методи, передбаченi Мi жнародним стандартом 
бухгалтерського облi ку 2 " Запаси". Запаси облi ковуються за собi вартi стю. 
Собi вартi сть запасi в складається з витрат на придбання, доставку i переробку. 
Вибуття запасi в здi йснюється по методу FIFO собi вартостi перших по часу прибуття 
запасi в. Вартi сть незавершеного виробництва включає: прямi витрати та виробничi 
накладнi витрати. Готова продукцi я вi дображається за фактичною собi вартi стю. 
Матерi альнi цi нностi, що не мають реалi зацi йної вартостi, не визнано активами.  
На початок звi тного року запаси товариства складають 32593 тис. грн., якi 
складаються з: 
- виробничi запаси - 15759 тис. грн., а саме: 
- сировина i матерi али - 9480 тис. грн., 
- купi вельнi напi вфабрикати та комплектуючи вироби - 4588 тис. грн.,  
- паливо - 94 тис. грн., 
- тара i тарнi матерi али - 82 тис. грн., 
- будi вельнi матерi али - 70 тис. грн., 
- запаснi частини - 1275 тис. грн., 
- i ншi матерi али - 18 тис. грн., 



- малоцi ннi та швидкозношувальнi предмети - 152 тис. грн., 
- незавершене виробництво - 1325 тис. грн.; 
- готова продукцi я - 12615 тис. грн.; 
- товари - 2894 тис. грн. 
На кi нець звi тного року запаси товариства складають 45248 тис. грн., якi складаються 
з: 
- виробничi запаси - 18634 тис. грн., а саме: 
- сировина i матерi али - 10295 тис. грн., 
- купi вельнi напi вфабрикати та комплектуючи вироби - 4975 тис. грн.,  
- паливо - 346 тис. грн., 
- тара i тарнi матерi али - 119 тис. грн., 
- будi вельнi матерi али - 66 тис. грн., 
- запаснi частини - 2525 тис. грн., 
- i ншi матерi али - 8 тис. грн., 
- малоцi ннi та швидкозношувальнi предмети - 300 тис. грн., 
- незавершене виробництво - 1747 тис. грн.; 
- готова продукцi я - 22130 тис. грн.; 
- товари - 2737 тис. грн. 
 
ДЕБI ТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНI СТЬ. Дебi торська заборгованi сть вi дображається за реальною 
вартi стю, тобто з урахуванням оцi нених сумнi вних боргi в. Урахування безнадi йних 
боргi в здi йснюється у той перi од, коли керi вництво пi дприємства визначило борги як 
безнадi йнi. Виходячи з аналi зу платоспроможностi окремих дебi торi в пi дприємством 
було прийняте рi шення створювати резерв сумнi вних боргi в. 
Станом на 31.12.2014 р. залишок резерву сумнi вних боргi в складає 43 тис. грн. 
Протягом 2015 року резерв сумнi вних боргi в нараховано 195 тис. грн. Дебi торську 
заборгованi сть в розмi рi 71 тис. грн. списано за рахунок резерву сумнi вних боргi в. 
Залишок станом на 31.12.2015 р. складає 167 тис. грн.  
На пi дприємствi для визначення розмi ру сумнi вних боргi в застосовується метод 
перi одизацi ї дебi торської заборгованостi за термi нами непогашення та встановлення 
вi дповi дного вi дсотку сумнi вних боргi в для кожної групи. Головною причиною 
виникнення дебi торської заборгованостi є неплатоспроможнi сть покупцi в i 
замовникi в.  
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги, включає в себе 
заборгованi сть за реалi зовану в кредит продукцi ю, роботи та послуги. Загальна сума 
дебi торської заборгованостi за товари, робота та послуги на 31.12.2015 р. складає 
58426 тис. грн. , у т. ч.: 
- до 12 мi сяцi в - 58426 тис. грн. 
Найбi льшими боржниками пi дприємства є:   
- ТОВ " Вента ЛТД" - 17296 тис. грн.; 
- СП " Оптима - Фарм" - 21005 тис. грн.; 
- ТОВ " Фармпланета" - 4061 тис. грн.; 
- ТОВ " Томаш" - 3206 тис. грн.; 
- ТОВ " БАДМ" - 10113 тис. грн; 
Загальна кi лькi сть дебi торi в на дату балансу складає бi льш 60 пi дприємств.  
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками за виданими авансами на кi нець звi тного 
року складає - 1308 тис. грн., а саме авансовий внесок постачальникам за сировину 
для виробництва ( за медичнi компоненти).  
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками з бюджетом на кi нець звi тного перi оду 
складає - 3927 тис. грн., а саме податок на прибуток - 1779 тис. грн., податок на 
додану вартi сть - 2148 тис. грн.. 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть на кi нець звi тного перi оду складається i з 
заборгованостi, що не пов' язана з продажем продукцi ї i станом на 31.12.2015 року 
складає - 8142 тис. грн., а саме: 
- ТРК I нжинi ринг ТОВ - 3327 тис. грн.; 
- ФОП Наконечний  С. Б. - 1095 тис. грн.; 
- ТОВ Голдфi ш-I нвест- Буд - 487 тис. грн.; 
- Державний Експертний центр МОЗ - 533 тис. грн.; 
- ПАТ Лекхi м- Харкi в - 110 тис. грн.; 
- Енергозбут СП ДП Донецька залi зн. - 108 тис. грн.; 
- Донецькоблгаз -  47 тис. грн.; 
- i ншi - 2435 тис. грн. 
Грошовi кошти на банкi вських рахунках i в касi станом на 31.12.2015 р. становлять - 
8825тис. грн., а саме: у касi - 44 тис. грн.; на поточному рахунку у нацi ональнi й 
валютi - 8781 тис. грн.  
У Товариствi вi дсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мi сяцi в i з 
дати балансу внаслi док яких- небудь обмежень.  
Витрати майбутнi х перi одi в на кi нець звi тного перi оду складають - 616 тис. грн, а 
саме 538 тис. грн. - витрати на розробку проекту аналi тичної нормативної 
документацi ї на виробництво лi кувальних засобi в.  



I ншi оборотнi активи на кi нець звi тного перi оду становлять 2 тис. грн. - вартi сть 
грошових документi в. 
  
ВЛАСНИЙ КАПI ТАЛ: До складу власного капi талу пi дприємства входять зареєстрований 
капi тал, капi тал у дооцi нках, резервний капi тал, нерозподi лений прибуток. Станом 
на 31.12.2015 р. заявлений та повнi стю сплачений зареєстрований капi тал товариства 
становить 61129270,51 грн. Протягом 2015 р. Товариство не здi йснювало додатковий 
випуск простих i менних акцi й. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 
31.12.2015 року подi лено на 79388663 простих i менних акцi ї номi нальною вартi стю 
0,77 грн. кожна, на загальну суму 61129270,51 грн. Свi доцтво про реєстрацi ю випуску 
акцi й № 413/1/11 вi д 18.08.2011 р.  
У результатi переходу на Мi жнароднi Стандарти Бухгалтерського облi ку було 
проведено переоцi нку основних засобi в станом на 31.12.2012 рi к. Сума капi талу у 
дооцi нках станом на 31.12.2014 року становить 7496 тис. грн. Протягом звi тного року 
було нараховано амортизацi ю на суму дооцi нки у розмi рi 927 тис. грн. Капi тал у 
дооцi нках станом на 31.12.2015 року становить 6569 тис. грн. 
На початок звi тного року резервний капi тал складає 1433 тис. грн. У 2015 роцi 
вi драхувань до резервного капi талу здi йснено не було. Станом на 31.12.2015 року 
резервний капi тал складає - 1433 тис. грн. Страховi резерви та забезпечення 
наступних витрат i платежi в на пi дприємствi протягом 2015 року не нараховувалися. 
Викуп акцi й власної емi сi ї на протязi 2015 року товариством не здi йснювався. 
На пi дставi акта податкової перевi рки у 2015 роцi були вi дкоригованi окремi 
показники фi нансової звi тностi на початок року, а саме: збi льшено поточну 
кредиторську заборгованi сть за розрахунками з бюджетом ( стр. 1620) на суму 
535тис. грн., а також зменшено нерозподi лений прибуток ( стр. 1420) на суму 
535тис. грн. Пi сля коригування нерозподi лений прибуток на початок звi тного перi оду 
складає 24663 тис. грн.. Протягом 2015 року пi дприємство отримало збиток у розмi рi 
1814тис. грн. 
Нерозподi лений прибуток на кi нець звi тного року становить  23776 тис. грн.  
 
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ' ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На початок звi тного перi оду вi дстроченi 
податковi зобов' язання складають 1646 тис. грн. У результатi розрахунку на кi нець 
звi тного року вi дстроченi податковi зобов' язання складають 1182 тис. грн. 
I ншi довгостроковi зобов' язання на кi нець звi тного року складають 41293 тис. грн. - 
зворотна беззаставна позика вi д " Брента Капi тал" ТОВ - 35383 тис. грн., Мi рафi тос 
Холдi нг Компанi я ЛТД - 5910 тис. грн. 
 
ПОТОЧНI ЗОБО' ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Розмi р поточних зобов' язань станом на 
31.12.2015 р. - 26477 тис. грн.  
Пi дприємство у липнi 2015 р погасило частково кредит згi дно з Кредитним договором 
№1/1015204 вi д 13.02.2013 у ПАТ " Кредит Агрi голь банк" на суму 1000 тис. грн. На 
кi нець звi тного року заборгованi сть складає 5000 тис. грн.  
Кредиторська заборгованi сть за товари, робота та послуги на кi нець звi тного року 
складає 18671 тис. грн.  
Найбi льш великими кредиторами є: 
- ТОВ " Страхова компанi я " Кремi нь" - 5630 тис. грн.  
- ТОВ " Атомобi льна група"I СТ" - 4920 тис. грн. 
Загальна кi лькi сть кредиторi в на кi нець року - бi льше 100 пi дприємств.  
Кредиторська заборгованi сть з бюджетом на кi нець звi тного року складає 160 тис. грн, 
а саме:  
- податок з доходi в фi зичних осi б - 76 тис. грн.; 
- податок на землю - 5 тис. грн.;  
- орендна плата за земельну дi лянку - 1 тис. грн.; 
- рентна плата за спец. використання води -1 тис. грн.; 
- екологi чний податок - 3 тис. грн.; 
- податок на репатрi ацi ю - 55 тис. грн.; 
- податок на нерухомi сть - 7 тис. грн.; 
- вi йськовий збi р - 12 тис. грн. 
Кредиторська заборгованi сть зi страхування на кi нець звi тного року складає 
343тис. грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соцi альному внеску. 
Кредиторська заборгованi сть з оплати працi на кi нець звi тного року складає 
740тис. грн., а саме заборгованi сть з оплати працi за грудень 2015 року.  
Поточнi зобов' язання за розрахунками з одержаних авансi в на кi нець звi тного року 
складають 145 тис. грн, а саме: авансовi внески замовникi в за медикаменти та 
послуги. 
Кредиторська заборгованi сть з учасниками на кi нець звi тного року складає 
59тис. грн, а саме розрахунки по нарахованим дивi дендам, за перi од 1998-2002 роки.  
I ншi поточнi забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву вi дпусток 
станом на 31.12.2014 року залишок складає 1584 тис. грн. Протягом 2015 року нараховано 
1674тис. грн., використано на оплату вi дпусток - 1914 тис. грн. Станом на 
31.12.2015 р. забезпечення виплат персоналу складає - 1344 тис. грн. 



I ншi поточнi зобов' язання на кi нець звi тного року складають 15 тис. грн. - 
заборгованi сть з розрахункi в з пi дзвi тними особами. 
Валюта балансу станом на 31.12.2015 року складає 161859 тис. грн. 
 
Звi т про фi нансовий стан станом на 31.12.2015 р. 
Складання звi ту про фi нансовi результати вi дбувалось згi дно i з вимогами МСБО 1 
" Подання фi нансової звi тностi". 
Для визначення доходу пi дприємством використовується метод нарахувань. Згi дно з 
цим методом доход визначається, коли продукцi ю ( товари) вi двантажено покупцевi. 
Прибуток вi д реалi зацi ї послуг визначається у вi дповi дальностi з методом 
нарахувань, коли надання послуг здi йснено. Витрати щодо податку на прибуток 
складаються з податкi в, розрахованих згi дно з чинним законодавством України. 
Чистий доход вi д реалi зацi ї послуг - це дохi д вi д реалi зацi ї послуг за 
вирахуванням вi дповi дних податкi в, зборi в, знижок. 
 
Чистий дохi д вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) за звi тний перi од 
складає 248932 тис. грн. Пi дприємство отримує дохi д вi д реалi зацi ї як готової 
продукцi ї, так i вi д реалi зацi ї продукцi ї i нших фармацевтичних компанi й. У доходi 
вi д реалi зацi ї готова продукцi я займає 84,3%, i ншi 14,9% - торгi вля медичними 
препаратами i нших фармацевтичних компанi й.  
На кi нець звi тного року чистий дохi д вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, 
послуг) складається з: 
- дохi д вi д реалi зацi ї готової продукцi ї - 209859 тис. грн.; 
- дохi д вi д реалi зацi ї послуг - 1903 тис. грн.; 
- дохi д вi д роздрi бної торгi влi - 37170 тис. грн. 
 
Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т , послуг) Товариства на кi нець 
перi оду складає 115399 тис. грн., яка складається з витрат на виготовлення готової 
продукцi ї пi дприємства 73% та собi вартi сть медичних препаратi в i нших виробникi в 
26,8%. Таким чином, основний дохi д пi дприємство отримує вi д реалi зацi ї виробленої 
продукцi ї.  
На кi нець звi тного року собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, 
послуг) складає 115399 тис. грн., та складається з: 
- собi вартi сть реалi зованої готової продукцi ї - 84281 тис. грн.; 
- собi вартi сть реалi зованої покупної продукцi ї - 30969 тис. грн.; 
- собi вартi сть реалi зованих послуг - 149 тис. грн. 
 
I ншi операцi йнi доходи на кi нець звi тного перi оду,  складає  2378 тис. грн., а саме:  
- дохi д вi д реалi зацi ї i нших оборотних активi в - 1235 тис. грн.;  
- дохi д вi д операцi йної курсової рi зницi - 1054 тис. грн.;  
- дохi д вi д операцi йної оренди активi в - 89 тис. грн. 
Адмi нi стративнi витрати на кi нець звi тного року складають 10968 тис. грн. 
Витрати на збут на кi нець звi тного перi оду складають 95846 тис. грн.  
I ншi операцi йнi витрати на кi нець звi тного перi оду складають 12990 тис. грн, а саме:  
- собi вартi сть реалi зованих виробничих запасi в - 953 тис. грн.;  
- втрати вi д невi дповi дностi вимогам СНР - 796 тис. грн.; 
- витрати на благодi йнi цi лi - 680 тис. грн.; 
- виплати вi дповi дно до колективного договору - 480 тис. грн.; 
- i ншi витрати операцi йної дi яльностi - 6971 тис. грн.; 
- втрати вi д операцi йної курсової рi зницi - 2881 тис. грн.; 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 229 тис. грн.; 
I ншi фi нансовi доходи на кi нець звi тного року складають 661 тис. грн. - доход вi д 
отриманих вi дсоткi в, нарахованих по залишкам на поточних рахунках у банках.  
Фi нансовi витрати на кi нець звi тного перi оду складають 17472 тис. грн., а саме - 
сплаченi вi дсотки за користування кредитами. 
Податок на прибуток на кi нець звi тного року, складає 889 тис. грн.  
Збиток на кi нець звi тного перi оду складає 1814 тис. грн. 
Чистий збиток на одну просту акцi ю складає 0,0228496 грн. 
 
Звi т про рух коштi в станом на 31.12.2015 р. 
I ншi надходження ( стр. 3095) у результатi операцi йної дi яльностi на кi нець звi тного 
перi оду складають 558 тис. грн., в т. ч. 
- Одержанi кошти на виплату лi карняних - 461 тис. грн.; 
- Передоплата за сировину - 97 тис. грн. 
I ншi витрачання( стр. 3190) у результатi операцi йної дi яльностi на кi нець звi тного 
перi оду складають 1423 тис. грн., в т. ч.: 
- Видача коштi в пi д звi т - 613 тис. грн.; 
- Сплаченi кошти на благодi йнi сть неприбутковим установам - 160 тис. грн.; 
- та i ншi. 
Погашенi позики ( стр. 3350) у 2015 роцi частково кредит згi дно з Кредитним 
договором №1/1015204 вi д 13.02.2013 у ПАТ " Кредит Агрi голь"- 1000 тис. грн.. 



 
Звi т про власний капi тал за 2015 рi к. 
До складу власного капi талу пi дприємства входять зареєстрований капi тал, капi тал у 
дооцi нках, резервний капi тал, нерозподi лений прибуток. Станом на 31.12.2015 р. 
заявлений та повнi стю сплачений зареєстрований капi тал товариства становить 
61129270,51 грн. Протягом 2015 р. Товариство не здi йснювало додатковий випуск 
простих i менних акцi й. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 
31.12.2015 року подi лено на 79388663 простих i менних акцi ї номi нальною вартi стю 
0,77 грн. кожна, на загальну суму 61129270,51 грн. Свi доцтво про реєстрацi ю випуску 
акцi й № 413/1/11 вi д 18.08.2011 р.  
У результатi переходу на Мi жнароднi Стандарти Бухгалтерського облi ку було 
проведено переоцi нку основних засобi в станом на 31.12.2012 рi к. Сума капi талу у 
дооцi нках станом на 31.12.2014 року становить 7496 тис. грн. Протягом звi тного року 
було нараховано амортизацi ю на суму дооцi нки у розмi рi 927 тис. грн. Капi тал у 
дооцi нках станом на 31.12.2015 року становить 6569 тис. грн. 
На початок звi тного року резервний капi тал складає 1433 тис. грн. У 2015 роцi 
вi драхувань до резервного капi талу не здi йснювалось. Станом на 31.12.2015 року 
резервний капi тал складає - 1433 тис. грн. Страховi резерви та забезпечення 
наступних витрат i платежi в на пi дприємствi протягом 2015 року не нараховувалися. 
Викуп акцi й власної емi сi ї на протязi 2015 року товариством не здi йснювався. 
На пi дставi акта податкової перевi рки у 2015 роцi були вi дкоригованi окремi 
показники фi нансової звi тностi на початок року, а саме: збi льшено поточну 
кредиторську заборгованi сть за розрахунками з бюджетом ( стр. 1620) на суму 
535тис. грн., а також зменшено нерозподi лений прибуток ( стр. 1420) на суму 
535тис. грн. Пi сля коригування нерозподi лений прибуток на початок звi тного перi оду 
складає 24663 тис. грн.. Протягом 2015 року пi дприємство отримало збиток у розмi рi 
1814тис. грн. Нерозподi лений прибуток на кi нець звi тного року становить  
23776 тис. грн. 
 
5. Розкриття операцi й з пов' язаними сторонами. 
У вi дповi дностi до МСБО 24 " Розкриття i нформацi ї щодо пов' язаних сторi н", сторони 
вважаються пов' язаними, якщо одна сторона має можливi сть контролювати i ншу сторону 
або значно впливати на i ншу сторону при прийняттi фi нансових та операцi йних 
рi шень. Пi д час розгляду кожного можливого випадку з пов' язаними сторонами увага 
придi ляється сутностi вi дносин, а не тi льки їхнi й юридичнi й формi. 
Наведенi нижче пi дприємства представляють собою групу пов' язаних сторi н Компанi ї:  
1. Назва  юридичної особи: Публi чне акцi онерне товариство " Фi тофарм, 84500, 
Донецька обл., м. Артемi вськ, вул. Сибi рцева, 2.  
Вид дi яльностi: 21.20 виробництво фармацевтичним препаратi в i матерi алi в 
Код ЄДРПОУ: 05430596 
Ознака, згi дно з якою особа є пов' язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS 
HOLDING LTD", 320622, КI ПР Р. С. 4003 м. Лi массол ЕсКей ХАУС, Спайру Кi прi ану, 61 
Частка в статутному капi талi - 99.841187651693 % 
Генеральний директор - Чуб Михайло Володимирович 
2. Назва  юридичної особи: Товариство з обмеженою вi дповi дальнi стю " Аптеки 
Скайфарм", 02091, м. Київ, Харкi вське шосе, 56 
Вид дi яльностi: 47.73. роздрi бна торгi вля фармацевтичними товарами в 
спецi алi зованих магазинах  
Код ЄДРПОУ: 39268410  
Ознака, згi дно з якою особа є пов' язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS 
HOLDING LTD", 320622, КI ПР Р. С. 4003 м. Лi массол ЕсКей ХАУС, Спайру Кi прi ану, 61 
Частка в статутному капi талi - 100 % 
3. Назва  юридичної особи: Товариство з обмеженою вi дповi дальнi стю " Скайфарм 
Холдi нг", 04073, м. Київ, провулок Куренi вський, 15 
Вид дi яльностi: 46.46, оптова торгi вля фармацевтичними товарами 
Код ЄДРПОУ: 37896578  
Ознака, згi дно з якою особа є пов' язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS 
HOLDING LTD", 320622, КI ПР Р. С. 4003 м. Лi массол ЕсКей ХАУС, Спайру Кi прi ану, 61 
Частка в статутному капi талi - 100 % 
Директор - Чуб Михайло Володимирович 
За рi к, що закi нчився 31 грудня 2015 року Компанi я мала такi операцi ї i з 
пов' язаними сторонами:  
ПАТ " Фi тофарм" - ТОВ " Скайфарм Холдi нг". Надання ТОВ " Скайфрам Холдi нг"  вi д ПАТ 
" Фi тофарм" безвi дсоткової поворотної фi нансової допомоги за договором вi д 
13.03.2015 р. у розмi рi 111 000 грн. 
 
Пi дприємство не має пов' язаних сторi н та операцi й з пов' язаними сторонами. 
 
6. Операцi йнi ризики пi дприємства. 
1. Нестабi льнi сть економi ки. Постi йне пi двищення цi н негативно впливає на 
конкуренцi ю цi н низьковартi сних лi карських засобi в.  



2. Ненадi йнi сть кi нцевих покупцi в, що приводить до затримки оплати за доставлену 
продукцi ю. 
3. Низька купi вельна спроможнi сть населення України. Лi карськi засоби, що випускає 
пi дприємство належать до низьковартi сних товарi в, тому їх продаж дуже залежить вi д 
купi вельної спроможностi населення, що використовуються найбi льше не захищеними 
верстами населення. 
4. Жорстка конкуренцi я на фармацевтичному ринку ( на ринку присутнi 130 вi тчизняних 
виробникi в, якi випускають пересi чнi позицi ї i мають спроможнi сть пропонувати 
додатковi знижки покупцям або i ншi привабливi умови поставки). 
 
7. Судовi справи пi дприємства: 
1. Артемi вський мi ськрайонний суд Донецької областi; справа № 219/6549/2015- ц 
2/219/2980/2015; за позовом Дем` яненко Свi тлани Олександрi вни до ПАТ " Фi тофарм" 
про поновлення на роботi, стягнення середнього заробi тку за час вимушеного 
прогулу, стягнення моральної шкоди; ведеться провадження по справi. 
2.  Артемi вський мi ськрайонний суд Донецької областi; справа № 219/5900/2015- ц 
2/219/2751/2015; за позовом Макаренко Олександра Сергi йовича до ПАТ " Фi тофарм" про 
поновлення на роботi, стягнення середнього заробi тку за час вимушеного прогулу, 
стягнення моральної шкоди; ведеться провадження по справi. 
3. Артемi вський мi ськрайонний суд Донецької областi; справа № 219/6869/15- ц 
2/219/3057/2015; за позовом Макаренко Олександра Сергi йовича до ПАТ " Фi тофарм" про 
про визнання накладення дисциплi нарного стягнення незаконним i скасування наказу; 
позов Макаренко О. С. задоволений в повному обсязi; рi шення по справi вi д 
03.12.2015 р.; ведеться провадження по справi в апеляцi йному судi Донецької 
областi. 
4. Артемi вський мi ськрайонний суд Донецької областi; справа 219/8564/15- ц 
2/219/3623/2015; за позовом Костюченкова Романа Висильовича до ПАТ " Фi тофарм" про 
про поновлення на роботi, стягнення середнього заробi тку за часвимушеного прогулу, 
стягнення моральної шкоди; позов Костюченкова Р. В. залишений судом без 
задоволення; рi шення по справi вi д 10.12.2015 р. 
 
8. Подi й пi сля закi нчення звi тного перi оду. 
Пi дприємство не мало суттєвих подi й пi сля дати балансу. 
 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

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

Аудиторська фiрма " Донаудитконсалт" у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 30998764 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 84432, Донецька область, Краснолиманський 
район, смт. Ярова, вул. Красноармійська, буд. 7 

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

2389 
26.01.2001 

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

 
 
 
д/н 
 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
1. АДРЕСАТ.    
Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб' єкту господарювання, 
фінансовий звіт якого перевіряється  та  власників цінних паперів і може бути 
використаний  для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентом. 
  
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 
2.1. ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА: 
2.1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство " Фітофарм", скорочена 
назва - ПАТ " Фітофарм"  ( далі - Товариство). 
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 05430596. 
2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 84500, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд.2.  
2.1.4. Дата державної  реєстрації: 27.07.1995 р. 
 
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. 
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ " Фітофарм", яка складається з:  
-  форма № 1 " Баланс" ( Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., 
-  форма № 2 " Звіт про фінансові результати" ( Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., 
-  форма № 3 " Звіт про рух грошових коштів"  ( за прямим методом) за 2015 р., 
-  форма № 4 " Звіт про власний капітал" за 2015 р., 
-  форма  ( вільна) " Примітки до річної фінансової звітності" за 2015 р. 
Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ " Фітофарм", Товариство 
підготувало повний пакет річної фінансової звітності за 2015 рік за МСФЗ. 
Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової 
звітності.  
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування 
положень МСФЗ. 
 
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ. 
Управлінський персонал ПАТ " Фітофарм" несе відповідальність за складання і 
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів  
фінансової  звітності  та такий  внутрішній   контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів  
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва   
розрахунків та припущень, що впливають  на   суми активів та зобов' язань,  
відображених  у  фінансовій  звітності, а також на  суми  доходів та витрат, що 
відображаються   у   фінансових звітах протягом  звітного періоду. 
 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА. 



Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 
результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. 
Ці стандарти   вимагають від   аудиторів дотримання етичних вимог, а також 
планування і виконання аудиту   для отримання    обґрунтованої    впевненості в 
тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
У зв' язку з тим, що за  умовами   договору  не було   передбачено  проведення 
заглибленого аналізу  якості ведення податкового обліку, аудитори не  виключають,  
що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені  викривлення. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 
від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки.  
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб' єктом господарювання фінансової 
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб' єкта 
господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності використання облікової 
політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності. 
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є 
достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки. 
 
5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО- ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ. 
Складання аудиторського висновку ПАТ " Фітофарм" щодо повного комплекту фінансової 
звітності регламентується МСА №700 " Формулювання думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності", МСА № 705 " Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".  
Ми надали умовно- позитивний висновок  щодо повного комплекту фінансової звітності 
за рік, який закінчився станом на "31" грудня 2015 рік. 
На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням 
річної інвентаризації запасів та основних засобів, оскільки був призначений після 
дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна 
комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані 
процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а можливий вплив невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим. 
Аудитор виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної 
облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності 
розкриття інформації у фінансовій звітності за 2015 р. 
Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про економічні 
ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси 
та вимоги до неї не розкрита в Примітках до фінансової звітності.  
Товариство на дату річного балансу не проводив оцінку наявності ознак можливого 
зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено 
для кожного активу. 
Товариство проводило переоцінку активів за справедливою вартістю із залученням 
незалежного оцінювача, станом на 31.12.2012 року. Переоцінка активів на дату 
балансу за справедливою вартістю не проводилась. 
На підприємстві використовуються основні засоби з 100% зносом. 
Підприємство не нараховує резерви по ремонтам, пенсійному страхуванню, 
забезпеченню по гарантіям. 
Фінансову звітність Публічного акціонерного товариства " Фітофарм" було складено на 
концептуальній основи МСФЗ. 
 
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( Умовно- позитивна думка) 
Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та 
супутніх послуг ( надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в 
якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України   № 
229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 
" Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".  
Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального 
призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у 
фінансовій інформації  у відповідності з принципами безперервності, послідовності, 
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.   
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі " Підстава для висловлення умовно- позитивної думки"  фінансова звітність  
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ " Фітофарм" 
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на 
"31" грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 



В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності 
діяльності Товариства. 
 
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
Негативні явища, які вже  відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, 
падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного 
клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у 
майбутньому. 
Дана  річна фінансова звітність  не включає коригування, які б могли мати місце, 
якби Товариство було б не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому. 
 
6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма " Донаудитконсалт" у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю ( Аудитор). 
6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб' єктів аудиторської 
діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:  
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001 р., виданого Аудиторською палатою 
України.  Продовжено Рішенням АПУ від 26.11.2015 р. №317\4  до 26.11.2020 р.  
Рішення АПУ № 321/4  від 28.01.2016 р. про успішне проходження зовнішнього контролю 
якості професійних послуг 
Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999 р. Рішенням АПУ від 
24.09.1999 р. № 82, продовжено до 24.09.2018 р. Рішенням АПУ від 19.07.2013 р. №274. 
Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001 р. Рішенням АПУ від 
30.11.2001 р. № 104, продовжено до 30.11.2020 р.  Рішенням АПУ від 24.09.2015 р. 
№315/2. 
Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002 р. Рішенням АПУ від 
30.01.2002 р. № 106, продовжено до 30.01.2021 р.  Рішенням АПУ від 24.12.2015 р. 
№319\3. 
6.3.  Місцезнаходження:  84432, Донецька обл., Краснолиманський район., смт. Ярова, 
вул. Красноармійська, буд.7. 
6.4. Телефон:  тел. +38(050) 471 88 26. 
6.5. Юрисдикція: Україна. 
 
7. ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  № 08/10 від 20.10.2015 р. 
 
8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  
Дата початку перевірки "20" жовтня 2015 р., дата закінчення перевірки "26" лютого 
2016р. 
 
Дата складання  висновку ( звіту) незалежного аудитора       "26" лютого 2016 р. 
 
 

 


