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

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

05430596

4. Місцезнаходження
емітента

02152 Київська область д/в м. Київ пр-т. Павла Тичини, буд. 1В, оф.
А504

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(044)3905291 (06274)32063

6. Електронна поштова
info@fitofarm.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

77 "Вiдомостi НКЦПФР"

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.fitofarm.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2017
(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)
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
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
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

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

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки 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" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових
агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не
заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма
не завповнюється.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп (продаж) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу (продаж)
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.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод
емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод 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" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
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.
Згiдно рiшення на позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол №2 вiд 07.11.2016р.) було змiнено тип
Товариства з ПАТ "Фiтофарм" на ПРАТ "Фiтофарм".
"Iнформацiя про обсяги виробництва 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
91,3%, iншi 8,7% - торгiвля медичними препаратами iнших фармацевтичних компанiй.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - iнформацiя наведена у вiдсотковому вiдношеннi до всьому
об'єму реалiзованої продукцiї. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з витрат на виготовлення готової
продукцiї пiдприємства 90,7 % та собiвартiсть медичних препаратiв iнших виробникiв 9,3%.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІТОФАРМ"

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)

Київська область

5. Статутний капітал (грн.)

61129270.51

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000
0.000
475

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20

ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ

46.46

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
МАГАЗИНАХ
10. Органи управління
Акцiонернi Товариства не заповнюють
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
47.73

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

26006500282201

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПАТ "Креді Агріколь банк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26006500282201

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

15.11.2016

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками

. .

Опис

Придбання, зберiгання ,перевезення,
реалiзацiя (вiдпуск), використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин
i прекурсорiв"
Опис
Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими
засобами
Опис
Імпорт лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)
Опис

Лiцензiя була переоформлена у зв'язку зі зміною типу Товариства з ПАТ "Фітофарм" на ПРАТ "Фітофарм"
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.

Серів АЕ №190187

15.11.2016

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками

30.08.2017

Пiдприємство у виготовленнi своєї продукцiї використовує прикрсори, тому i була отримана дана лiцензiя.
Лiцензiя була переоформлена у зв'язку зі зміною типу Товариства з ПАТ "Фітофарм" на ПРАТ "Фітофарм".
Товариство планує подовжити термін дії ліцензії.
Серiя АЕ №295183

11.11.2016

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками

Лiцензiя була переоформлена у зв'язку зі зміною типу Товариства з ПАТ "Фітофарм" на ПРАТ "Фітофарм".
Лiцензiя була отримана для здiйснення одного з основних видiв дiяльностi - оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами.
Термін дії ліцензії безстроковий.
Серія АЕ №295490

15.11.2016

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками

Ліцензія була отримана для здійснення одного з основних видів діяльності - оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами.
Термін дії ліцензії безстроковий.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Наглядової Ради
Курганов Руслан Анатолiйович
ВК 493200 13.06.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м. Донецьку.
1974
Вища, Донецький державний університет економіки і торгівля
ім.. М. Туган-Барановського, спеціаліст з економіки
підприємств

6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та
генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам".
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
04.04.2016 3 роки
на який обрано
9) опис Члена Наглядової ради було переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1
вiд 04.04.2016 року), 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.
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).
З 06.10.2015 року працює за сумісництвом директором ТОВ "РУТА-ПЛЮС" (85030, Донецька обл.,
Добропільський район, село Криворіжжя, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 83Б).
З 07.10.2016 року - Голова ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ДОБРОДЕТЕЛЬ" (85030, Донецька обл.,
Добропільський район, село Криворіжжя, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 83Б)

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Головний бухгалтер
Ситник Iрина Володимирiвна
ВС 659304 10.01.2001 Артемiвським МВ УМВС України в
Донецькiй областi
1966
Саратовський ордена знак подяки економічний інститут,
економіст
29
заступник директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр
ТОВ "Автогалс".
01.05.2002 строк дiї трудового договору

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
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 фінансовогосподарчих 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.
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "Фітофарм".
Не обіймає посади на інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Генеральний директор
Тiлахун Гобезайєху Єйасу
МЕ 385097 13.05.2004 Голосiївським РУ ГУМВС України в
мiстi Києвi

1964
Українська ордена Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарча академія, магістр ветеринарних наук
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та
Генеральний директор ТОВ "ГлаксоСмiтКлайн Хелскер
попередня посада, яку займав**
Юкрейн Т.О.В"
8) дата набуття повноважень та термін,
16.11.2016 до прийняття рiшення Наглядовою радою про
на який обрано
припинення повноважень та звiльнення з посади.
9) опис Протягом року на посаді Генерального директора відбулись наступні зміни:
Генеральний директор Руденко Юрiй Вiкторович, був призначений згідно рішення Наглядової ради
(протокол № 18/05-01-ГД вiд 18.05.2016 року) з 01.06.2016р. на строк 5 (п'ять) рокiв з моменту обрання,
замість Генерального директора Чуба Михайла Володимировича, який припинив свої повноваження у
зв'язку iз розiрванням трудового договору та припиненням трудових вiдносин.
Генеральний директор Тiлахун Гобезайєху Єйасу, був призначений згідно рішення Наглядової ради
(протокол № 27/10-01-ГД вiд 27.10.2016 року) з 16.11.2016р. на строк 5 (п'ять) рокiв з моменту обрання,
замість Генерального директора Руденка Юрiя Вiкторовича, який припинив свої повноваження у зв'язку iз
розiрванням трудового договору та припиненням трудових вiдносин.
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.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний менеджер країн СНД в Представництвi фiрми
"Новартiс Консьютер Хелт Сервiсез С.А.", Генеральний директор ТОВ "ГлаксоСмiтКлайн Хелскер
Юкрейн Т.О.В"..
Не обіймає посади на інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Наглядової ради
Насонова Галина Миколаївна
ЕМ 470386 21.12.1999 Свердловським МВ УМВС України в
Луганськiй областi
1966
Донецький будiвельний технiкум Мiнважбуду СРСР,
виробництво будiвельних деталей та залiзобетонних
конструкцiй, технiк-технолог
26
iнженер ТОВ "АПК Бекон"

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
04.04.2016 3 роки
на який обрано
9) опис Згідно рішення загальних зборів (протокол № 1 вiд 04.04.2016 року) 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
Зац Вiктор Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в
номер, дата видачі, орган, який видав)*
м. Донецьку
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та
директор ТОВ "ДСК Україна"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
04.04.2016 3 роки
на який обрано
9) опис Згідно рішення загальних зборів (протокол № 1 вiд 04.04.2016 року) 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 за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
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

Тiлахун Гобезайєху
Єйасу

МЕ 385097 13.05.2004
Голосiївським РУ ГУМВС
України в мiстi Києвi

0

0

0

0

0

0

60

0.00007557754

60

0

0

0

Усього

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Limited liability company
"MIRAPHYTOS HOLDING
LTD"

320622

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

КIПР Р.С. 4003 м. Лiмассол
ЕсКей ХАУС, Спайру
79262584
Кiпрiану, 61

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 79262584

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

99.841187651693 99.989689766681

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

99.841187651693 99.989689766681

Кількість за видами акцій
прості
іменні

79262584

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

привілейо
-вані на
пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
79262584

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

Привілейо
-вані на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
04.04.2016
Кворум зборів
99.8412
Опис Порядок денний було затверджено рiшенням засiдання Наглядової ради пiдприємства Протокол № 16-0216 вiд 16.02.2016 р., додаткових пропозицiй не надходило.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду цього звiту.
3. Затвердження звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
5. Розподiл прибутку Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш
як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартостi.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договору, у тому числi оплати працi, членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства.
11. Про змiну мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "ФIТОФАРМ".
12. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення реєстрацiйних дiй,
пов'язаних iз змiною мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "ФIТОФАРМ"
13. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та
затвердження Статуту у новiй редакцiї.
14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
15. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною
реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.
16. Про внесення та затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй
редакцiї:
- Положення "Про загальнi збори акцiонерiв".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
- Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв".
17. Прийняття рiшення про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних
(незабезпечених)
облiгацiй Товариства.
18. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi
приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з
першими власниками, та облiгацiї повнiстю оплачено),
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строки обiгу та погашення облiгацiй,
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй.
19. Про затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства.
20. Прийняття рiшення приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.
21. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки з кредиторами в процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- затвердження результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки у процесi приватного розмiщення
облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй,
- розiрвання договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями
(новацiю), у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за
облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй.
22. Про затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства.
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
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 № 16-02-16 вiд 16.02.2016 р. запропоновано
до обрання до складу лiчильної комiсiї Зборiв наступних кандидатiв: Лiчильна комiсiя у складi:
Димакова Ганна Станиславiвна; Iголкiна Валентина Василiвна; Терехова Яна Олександрiвна;
ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю обрати у складi: Димакова Ганна Станиславiвна; Iголкiна Валентина Василiвна;
Терехова Яна Олександрiвна;
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;
2. Розгляд другого питання порядку денного:
Затвердження звiту Наглядової ради товариства за 2015 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 2015 роцi ретельно розглядалася
щоквартальна бухгалтерська звiтнiсть господарської дiяльностi пiдприємства.
Протягом 2015 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 2015 рiк затвердженої Наглядовою радою у груднi 2014
року.
За планом економiчного розвитку товариства у 2015 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 матерiалу груп А,В в 2014 роцi на 53% в зв'язку з економiчною
ситуацiєю в країнi.
11.Пiдприємство пройшло ресертифiкацiю 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 2015 роцi вважаємо задовiльною, а програму
економiчного розвитку товариства на 2015 рiк виконаною.
Запропоновано затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 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;
3. Розгляд третього питання порядку денного:
Затвердження звiту Генерального директора товариства за 2015 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 2015 року,
За планом економiчного розвитку товариства у 2015 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 ресертифiкацiя по ISO 9001:2008
10.Зменшився випуск ГП в фасовках на 11,1%.
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 2015 року, ПАТ "Фiтофарм", вдалося
- реалiзувати продукцiї на суму 248 932 тис. грн.
- отримати збиток до оподаткування у сумi 925 тис. грн.;
- перереєструвати 7 препарати в Українi,зареєструвати 1 новий препарат
- купити обладнання (у тому числi транспортнi засоби, будiвлi та споруди) на суму 7 226 тис. грн.
Отже, товариство не зупиняється на досягнутому у 2015 роцi та з оптимiзмом дивиться у майбутнє,
прикладе всiх зусиль щодо бiльшого вдосконалення виробництва для досягнення ще вищих показникiв.
Запропоновано затвердити звiт генерального директора за 2015 рiк
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити Звiт Генерального директора Товариства за 2015 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 2015 рiк.
СЛУХАЛИ:
Головного бухгалтера Товариства Ситник I.В., яка доповiла, що по результатам дiяльностi за 2015 рiк,
випуск товарної продукцiї у порiвняннi з 2014 роком зменшився на 11 % та склав у оптових цiнах 398
163,2 тис. грн. Реалiзацiя готової продукцiї склала 30435,5 тис. фасовок на суму 228 675 тис. грн.
Загальна виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг склала 248 932 тис. грн.
Збиток вiд фiнансової дiяльностi до оподаткування за 2015 р. склав 925 тис. грн., податок на прибуток 889 тис. грн.
Валюта балансу Товариства - 161 859 тис. грн.: власний капiтал - 92 907 тис. грн. (що складає 57,4 %);
позиковий капiтал - 68 952 тис. грн. (42,6 %).
Власний капiтал за рiк зменшився на суму збитку, що залишився пiсля сплати податкiв, тобто на 1 814
тис. грн.
За 2015 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 2015 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 2015 роцi.
СЛУХАЛИ:
Головного бухгалтера Товариства Ситник I.В.
Повiдомила, що збиток вiд фiнансової дiяльностi пiсля сплати податкiв до бюджету склав 1 814 тис. грн.
Запропоновано збиток, отриманий Товариством у 2015 р., покрити за рахунок прибутку минулих
перiодiв у повному обсязi.
ВИРIШИЛИ:
Збиток, отриманий Товариством у 2015 р., покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв 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:
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 150 000 000,00
(сто п'ятдесят 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 150 000
000,00 (сто п'ятдесят 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.
7. Розгляд сьомого питання порядку денного:
Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.
Вiдповiдно до п. 8.3.6. Статуту ПАТ "Фiтофарм", термiн повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.
Голова та кожний член Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту закiнчення Загальних зборiв
акцiонерiв, що обрали його, до закiнчення термiну повноважень. У разi, якщо переобрання у зазначений
термiн не вiдбулось, повноваження дiють до найближчих Зборiв, до порядку денного яких буде внесене
питання про переобрання або продовження повноважень Голови та членiв Наглядової ради.
Рiшенням загальних зборiв товариства (протокол № 1 вiд 23.04.2013 року) було обрано Наглядову раду
товариства у складi:
Курганов Руслан Анатолiйович. Насонова Галина Миколаївна. Зац Вiктор Володимирович.
на строк 3 роки (тобто, закiнчення термiну повноважень 04.04.2016 року).
У зв'язку у закiнченням термiну повноважень членiв Наглядової ради та керуючись приписами Статуту
товариства, нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", запропоновано припинити
повноваження Наглядової ради товариства у повному складi.
ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складi.
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.
8. Розгляд восьмого питання порядку денного:
Про обрання Наглядової ради Товариства. Про обрання Наглядової ради товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.:
Вiдповiдно до п. 3 ч. 3 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" не рiдше нiж раз на три роки
до порядку денного загальних зборiв обов'язково вносяться питання обрання членiв наглядової ради,
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
У зв'язку iз прийняттям рiшення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складi
у зв'язку, Зборам необхiдно обрати новий склад Наглядової ради.
Згiдно п. 8.3.5. Статуту товариства, кiлькiсний склад Наглядової ради складається з 3 (трьох) осiб. Згiдно
п. 8.3.6. Статуту товариства, термiн повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.
Вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени наглядової ради акцiонерного
товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа
юридичних осiб - акцiонерiв. Обрання членiв наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної
комiсiї цього товариства.
Вiдповiдно до статтi 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", кожний акцiонер має право внести

пропозицiї щодо нових кандидатiв до складу органiв товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати
кiлькiсного складу органу. Пропозицiї щодо кандидатiв до складу органiв товариства вносяться не пiзнiше
нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв.
Пропозицiя до порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства подається в письмовiй формi
iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних
йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi, типу та/або класу
акцiй, що належать кандидату, який пропонується цим акцiонером до складу органiв товариства.
Вiд акцiонерiв товариства Курганова Р.А. та Заца В.В, товариством отриманi належним чином оформленi
пропозицiї щодо кандидатiв на обрання в члени наглядової ради.
До обрання в члени Наглядової ради запропонованi наступнi кандидати: 1. Курганов Руслан
Анатолiйович
2. Зац Вiктор Володимирович
3. Насонова Галина Миколаївна
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв товариства не надходило.
Детальна iнформацiя про кандидатiв згiдно вимог рiшення ДКЦПФР № 1377 вiд 29.09.2011 року,
викладена в бюлетенях для кумулятивного голосування.
Пiдрахунок голосiв пiд час кумулятивного голосування здiйснюється за принципом множення загальної
кiлькостi голосiв акцiонера (загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що належать акцiонеру) на кiлькiсть
членiв органу, що обирається.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки у складi:
- Курганов Руслан Анатолiйович
- Зац Вiктор Володимирович
- Насонова Галина Миколаївна
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- кандидат Курганов Р.А. - "за" - 79 262 584 голосiв;
- кандидат Зац В.В. - "за" - 79 262 584 голосiв;
- кандидат Насонова Г.М. - "за" - 79 262 584 голосiв;
Таким чином рiшення прийняте вiдповiдно до чинного законодавства.
9. Розгляд дев`ятого питання порядку денного:
Про затвердження умов договору, у тому числi оплати працi, членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.:
Вiдповiдно до п. 3 ч. 3 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" не рiдше нiж раз на три роки
до порядку денного загальних зборiв обов'язково вносяться питання обрання членiв наглядової ради,
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
У зв'язку iз прийняттям рiшення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складi, Зборам необхiдно
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Акцiонери Товариства мали можливiсть заздалегiдь ознайомитися iз запропонованим проектом договору з
членом наглядової ради, винесеним на розгляд та затвердження цими Зборами.
Предметом договору є регулювання вiдносин мiж Товариством та членом Наглядової ради, щодо
здiйснення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Щодо розмiру винагороди члена наглядової
ради, запропоновано договiр з членом Наглядової ради на безоплатнiй основi..
Запропоновано затвердити проект договору з членами наглядової ради, з викладеними в ньому умовами,
що регулюють вiдносини мiж товариством та членом наглядової ради та визначити в частинi оплати працi
членiв те, що договiр з членом наглядової ради є безоплатним.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови договору викладенi у проектi договору з членом наглядової ради та визначити в
частинi оплати працi членiв те, що договiр з членом наглядової ради є безоплатним.
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.
10. Розгляд десятого питання порядку денного:
Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.:
Вiдповiдно до п. 3 ч. 3 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" не рiдше нiж раз на три роки
до порядку денного загальних зборiв обов'язково вносяться питання обрання членiв наглядової ради,
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з

ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
У зв'язку iз прийняттям рiшення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складi, Зборам необхiдно
обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
Запропоновано доручити Головi Зборiв (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу
Володимировичу (паспорт серiя ВК № 933917, виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС
України в Донецькiй областi 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна,
буд. 80, кв. 33) пiдписати вiд iменi Товариства за дорученням Зборiв договори з обраними Зборами
членами Наглядової ради.
ВИРIШИЛИ:
1. Доручити Головi Зборiв (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу
(паспорт серiя ВК № 933917, виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС України в
Донецькiй областi 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна, буд. 80, кв.
33) пiдписати вiд iменi Товариства за дорученням Зборiв договори з обраними Зборами членами
Наглядової ради.
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.
11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного:
Про змiну мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "ФIТОФАРМ".
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.:
Внесено пропозицiю змiнити мiсцезнаходження товариства та визначити нове мiсцезнаходження
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "ФIТОФАРМ": Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла
Тичини, будинок 1 В, офiс А504.
Iнших пропозицiй та зауважень не надходило.
ВИРIШИЛИ:
Змiнити мiсцезнаходження товариства та визначити нове мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ": Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
будинок 1 В, офiс А504.
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.
12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного:
Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз
змiною мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "ФIТОФАРМ" СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора товариства Чуба М.В.:
Призначити вiдповiдальним та доручити здiйснення реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз змiною
мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ", Чуба Михайла
Володимировича, паспорт серiя ВК № 933917, виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС
України в Донецькiй областi 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна,
буд. 80, кв. 33, Iдентифiкацiйний номер: 3048313358.
Надiлити Чуба М.В. повноваженнями представляти iнтереси та вести вiд iменi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ" справи в органах державної реєстрацiї суб'єктiв
пiдприємницької дiяльностi (фiзичних та юридичних осiб), а також з iншими суб'єктами державної
реєстрацiї, у зв'язку з чим йому надаються права подавати та отримувати всi необхiднi вiдповiднi
документи з правом пiдпису цих документiв, а також здiйснювати iншi дозволенi законом та Статутом дiї,
пов'язанi з виконанням цього доручення.
ВИРIШИЛИ:
Призначити вiдповiдальним та доручити здiйснення реєстрацiйних дiй, пов'язаних iз змiною
мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ", Чуба Михайла
Володимировича, паспорт серiя ВК № 933917, виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС
України в Донецькiй областi 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна,
буд. 80, кв. 33, Iдентифiкацiйний номер: 3048313358.
Надiлити Чуба М.В. повноваженнями представляти iнтереси та вести вiд iменi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ" справи в органах державної реєстрацiї суб'єктiв
пiдприємницької дiяльностi (фiзичних та юридичних осiб), а також з iншими суб'єктами державної
реєстрацiї, у зв'язку з чим йому надаються права подавати та отримувати всi необхiднi вiдповiднi
документи з правом пiдпису цих документiв, а також здiйснювати iншi дозволенi законом та Статутом дiї,

пов'язанi з виконанням цього доручення.
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.
13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного:
Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та
затвердження Статуту у новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства", змiст Статуту пiдлягає приведенню у вiдповiднiсть iз
нормами цього Закону, а також приведенню у вiдповiднiсть з iншими нормативно - правовими актами
України.
У зв'язку з цим запропоновано внести до Статуту Товариства змiни, якi потребують внесення до Статуту
на даний час.
Акцiонери Товариства мали можливiсть заздалегiдь ознайомитися iз запропонованим проектом змiн до
Статуту, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.
Пропозицiй та зауважень щодо змiсту змiн до Статуту Товариства не надходило.
Запропоновано затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства, якi приводять його у вiдповiднiсть
iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом його викладення у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити змiни та доповнення до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "ФIТОФАРМ",
шляхом викладення його у новiй редакцiї.
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.
14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного:
Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства
в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити Головi Зборiв
(Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серiя ВК № 933917,
виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС України в Донецькiй областi 12.09.2012 року,
зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна, буд. 80, кв. 33) пiдписати вiд iменi Зборiв
Статут Товариства у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
Доручити Головi Зборiв (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт
серiя ВК № 933917, виданий Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС України в Донецькiй областi
12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макiївка, вул. Ленiна, буд. 80, кв. 33) пiдписати вiд
iменi Зборiв Статут Товариства у новiй редакцiї.
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.
15. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного:
Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною
реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити
Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, пiдготувати необхiднi документи i
представити Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIТОФАРМ" у новiй редакцiї для
державної реєстрацiї у вiдповiдностi та у спосiб передбачений Законом України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадським формувань" та iншими
нормативно-правовими актами з цього питання.
ВИРIШИЛИ:
Доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, пiдготувати необхiднi

документи i представити Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIТОФАРМ" у новiй редакцiї для державної реєстрацiї у вiдповiдностi та у спосiб передбачений Законом
України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадським
формувань" та iншими нормативно-правовими актами з цього питання.
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.
16. Розгляд шiстнадцятого питання порядку денного:
Про внесення та затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй
редакцiї:
- Положення "Про загальнi збори акцiонерiв".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
- Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв".
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства", змiст внутрiшнiх положень Товариства пiдлягає приведенню
у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону. Таким чином виникла необхiднiсть внесення змiн та доповнень
до внутрiшнiх положень шляхом викладення у новiй редакцiї, у зв'язку iз їх приведенням у вiдповiднiсть iз
Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме:
- Положення "Про загальнi збори".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
Крiм того, запропоновано до скасування Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв", як
необов'язкове вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитися iз запропонованим проектами внутрiшнiх
положень, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.
Пропозицiй та зауважень щодо змiсту змiн та нової редакцiї внутрiшнiх положень не надходило.
Запропоновано затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства, якi приводять їх у
вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом їх викладення за змiстом та
найменуванням у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Публiчного акцiонерного товариства
"ФIТОФАРМ", шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а саме:
- Положення "Про загальнi збори".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
2. Скасувати Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв".
3. Доручити Головi загальних Зборiв (Генеральному директору Товариства) пану Чубу Михайлу
Володимировичу пiдписати вiд iменi Зборiв, внутрiшнi положення у новiй редакцiї.
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.
17. Розгляд сiмнадцятого питання порядку денного:
Прийняття рiшення про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи вiдсутнiсть
пропозицiй про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй, про
умови, порядок та термiни такого розмiщення , зняти з розгляду зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо прийняття рiшення про приватне розмiщення iменних
вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй Товариства
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.
18. Розгляд вiсiмнадцятого питання порядку денного:
Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi
приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з
першими власниками, та облiгацiї повнiстю оплачено),
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строки обiгу та погашення облiгацiй,
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повiдомив, враховуючи зняття з
розгляду Зборами питання про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй, розгляд даного питання втратило будь-який змiст. Тому запропоновано зняти з розгляду
зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо Визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi
приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з
першими власниками, та облiгацiї повнiстю оплачено),
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строки обiгу та погашення облiгацiй,
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй.
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.
19. Розгляд дев`ятнадцятого питання порядку денного:
Про затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повiдомив, враховуючи зняття з
розгляду Зборами питання про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй, розгляд даного питання втратило будь-який змiст. Тому запропоновано зняти з розгляду
зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових
звичайних (незабезпечених) облiгацiй Товариства

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. 20. Розгляд двадцятого питання
порядку денного
20. Розгляд двадцятого питання порядку денного:
Прийняття рiшення приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи вiдсутнiсть
пропозицiй про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства з метою переведення зобов'язань товариства за договорами позики, про умови, порядок та
термiни такого розмiщення , зняти з розгляду зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо прийняття рiшення приватне розмiщення iменних
вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй Товариства з метою переведення зобов'язань
Товариства за договорами позики.
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.
21. Розгляд двадцять першого питання порядку денного
Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки з кредиторами в процесi приватного
розмiщення облiгацiй,
- затвердження результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки у процесi приватного розмiщення
облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй,
- розiрвання договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями
(новацiю), у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за
облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повiдомив, враховуючи зняття з
розгляду Зборами питання про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики, розгляд даного
питання втратило будь-який змiст. Тому запропоновано зняти з розгляду зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки,
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв про замiну первiсного
зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки з кредиторами в процесi
приватного розмiщення облiгацiй,

- затвердження результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) та вiдповiдних актiв звiрки у процесi приватного розмiщення
облiгацiй,
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй,
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй,
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй,
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй,
- прийняття рiшення про подовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй,
- розiрвання договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями
(новацiю), у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного зобов'язання зобов'язанням за
облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй,
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з кредитором про замiну первiсного
зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями (новацiю) в процесi приватного розмiщення облiгацiй.
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.
22. Розгляд двадцять другого питання порядку денного:
Про затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи вiдсутнiсть
пропозицiй про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй
Товариства з метою переведення зобов'язань товариства за договорами позики, про умови, порядок та
термiни такого розмiщення , зняти з розгляду зазначене питання.
ВИРIШИЛИ:
Зняти з розгляду Загальних зборiв питання щодо затвердження Проспекту емiсiї iменних вiдсоткових
звичайних (незабезпечених) облiгацiй Товариства.
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.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

Дата проведення
07.11.2016
Кворум зборів
99.98969
Опис Порядок денний було затверджено рiшенням засiдання Наглядової ради пiдприємства Протокол №б/н вiд
21.10.2016р., додаткових пропозицiй не надходило.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
3. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
По першому питанню порядку денного:
"Обрання лiчильної комiсiї Зборiв"
СЛУХАЛИ:
Пропозицiю Голови Наглядової ради Товариства Курганова Р.А. щодо персонального складу Лiчильної
комiсiї Зборiв, яким запропоновано обрати її у наступному складi:
Кулага В.А. - Голова комiсiї;
Єлєтiна О.В. - член комiсiї;
Омельченко Ю.С. - член комiсiї.
та визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Зборiв.
Запропоновано пiдтримати зазначену пропозицiю.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:
"ЗА" - 792 625 84 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0.
УХВАЛИЛИ:
1) Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Кулага В.А. - Голова комiсiї;
Єлєтiна О.В. - член комiсiї;
Омельченко Ю.С. - член комiсiї.
2) Визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї - до моменту закриття цих Зборiв.
По другому питанню порядку денного:
"Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне"
СЛУХАЛИ:
Генерального директора Товариства Руденко Ю.В., який доповiв про необхiднiсть змiни типу Товариства з
публiчного на приватне та запропонував прийняти вiдповiдне рiшення.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Пропозицiю поставлено на голосування.
Голосування:
"ЗА" - 792 625 84 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0.
УХВАЛИЛИ:
Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне
По третьому питанню порядку денного:
"Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства"
СЛУХАЛИ:
Представника акцiонера "МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД" (Кiпр) Бондарчука А.В., який запропонував у
зв'язку зi змiною типу товариства з публiчного на приватне затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
Доручити Головi Наглядової ради Товариства Курганову Руслану Анатолiйовичу пiдписати вiд iменi
акцiонерiв нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Руденко
Юрiю Вiкторовичу здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства особисто або через
уповноважених осiб.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Пропозицiю поставлено на голосування.
"ЗА" - 792 625 84 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0.
УХВАЛИЛИ:
У зв'язку зi змiною типу товариства з публiчного на приватне затвердити нову редакцiю Статуту
Товариства. Доручити Головi Наглядової ради Товариства Курганову Руслану Анатолiйовичу пiдписати
вiд iменi акцiонерiв нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства
Руденко Юрiю Вiкторовичу здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства особисто
або через уповноважених осiб.
По четвертому питанню порядку денного:
"Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства"
СЛУХАЛИ:
Генерального директора Товариства Руденко Ю.В., який запропонував затвердити внутрiшнi положення
Товариства, а саме: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв", Положення "Про Наглядову раду",
Положення "Про виконавчий орган" Товариства.
Голосування:
"ЗА" - 792 625 84 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв",
Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про виконавчий орган" Товариства.
Питання порядку денного Зборiв вичерпанi,
Рiшення з усiх питань порядку денного Зборiв прийнятi.

Пiд час проведення Зборiв вiд їх учасникiв не надходило скарг та заперечень.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

18.08.2011

413/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперів та
фондового ринку

UA4000068951

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.77

79388663

61129270.51

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

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.
У звітному році не відбувався продаж акцій на фондовій біржі та інших організаційно-оформлених позабіржових ринках.
Згідно рішення на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол №2 від 07.11.2016р.) було змінено тип Товариства з ПАТ "Фітофарм" на ПРАТ "Фітофарм".

2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій )
1) процентні облігації
Дата
Номер свідоцтва Найменування органу, Номінальна
Форма
Кількість у
реєстрації про реєстрацію
що зареєстрував
вартість
існування та
випуску (штук)
випуску
випуску
випуск
(грн.)
форма випуску

1

2

3

06.10.2016

108/2/2016-Т серія
Б

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

Опис

4
1000.00

5
30000

Загальна
номінальна
вартість (грн.

6

7

Бездокументарн
i iменнi

30000000.00

Сума
Процентна
виплаченого
Термін
ставка за
процентного
виплати
облігаціями
доходу за
проценітв
(у відсотках)
звітний період
(грн.)
8

9

40.000000000 календарн
000
ий місяць

Дата
погашення
облігацій

10

11

131600.00

31.12.2021

Наглядовою радою ПАТ "Фiтофарм" (надалi- Емiтент) 22.08.2016 року прийнято рiшення (Протокол № 22/08-2016 вiд 22.08.2016 року) здiйснити приватне розмiщення
iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї Б. Загальна сума облiгацiй за проспектом 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень, 00 коп.) в кiлькостi 30 000
штук.
Форма iснування iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй - бездокументарна.
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андерайтера та без органiзатора торгiв на позабiржовому ринку.
Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента становить 49,08%.
Iнформацiя про права, якi отримають власники облiгацiй, що розмiщуються:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв серед визначеного кола осiб, а також здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному
законодавству України;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при їх погашеннi та вiдсотковий дохiд у термiни, встановленi цим Рiшенням про випуск облiгацiй.
- власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Порядок оплати облiгацiй: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi облiгацiй, здiйснюється протягом строку розмiщення облiгацiй вiдповiдно до укладеного договору
купiвлi-продажу облiгацiй (бiржовому контрактi), шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України (резидентами та нерезидентами) на поточний
рахунок Емiтента № 26009000004083 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614.
Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: Залученi кошти планується для фiнансування потреби в оборотному капiталi обумовлену
збiльшенням обсягiв реалiзацiї продукцiї (зростання суми дебiторської заборгованостi, запасiв готової продукцiї та запасiв сировини i матерiалiв) - 27 000 000,00 (двадцять
сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок) (90 % залучених коштiв), для модернiзацiї iснуючого виробництва - 3 000 000 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок) (10% залучених
коштiв).
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх виникнення, а
також для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента.
Голова та члени наглядової ради Емiтента не мають намiр придбавати облiгацiї емiтента, що розмiщуються. Можливiсть обмiну облiгацiй Емiтента на власнi акцiї
Емiтента не передбачена.
Емiтент зобов'язаний надати особам, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй, копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн
до проспекту емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких змiн) не менш як за 10 днiв до дати початку укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного

розмiщення облiгацiй, визначеної у Проспектi емiсiї.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно.
Можливість дострокового погашення облігацій за власною ініціативою Емітента не передбачена.
Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.
Емітенту було видане тимчасове свідоцтво про реєстрації випуску облігайії підприємства №108/2/2016-Т (дата реєстрації 06.10.2016р.)
13.01.2017 року тимчасове свідоцтво було скасовано, у зв'язку із оформленням нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігайії підприємства №108/2/2016 від
13.01.2017р. (дата реєстрації 06.10.2016р., дата оформлення 13.01.2017р.).

10.10.2016

Опис

109/2/2016-Т серія
В

Національна комісія з
ціннизх паперів та
фондового ринку

1000.00

34617

Бездокументарн
i iменнi

34617000.00

40.000000000 календарн
000
ий місяць

65941.75

31.12.2021

Наглядовою радою ПАТ "Фiтофарм" (надалi- Емiтент) 29.08.2016 року прийнято рiшення (Протокол № 29/08-2016 вiд 29.08.2016 року) здiйснити приватне розмiщення
iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї В. Загальна сума облiгацiй за проспектом 34 617 000,00 грн. (тридцять чотири мiльйони шiстсот сiмнадцять тисяч
гривень, 00 коп.) в кiлькостi 34 617 штук.
Форма iснування iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй - бездокументарна.
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андерайтера та без органiзатора торгiв на позабiржовому ринку.
Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента становить 56,63%.
Iнформацiя про права, якi отримають власники облiгацiй, що розмiщуються:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв серед визначеного кола осiб, а також здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному
законодавству України;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при їх погашеннi та вiдсотковий дохiд у термiни, встановленi цим Рiшенням про випуск облiгацiй.
- власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Порядок оплати облiгацiй: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi облiгацiй, здiйснюється протягом строку розмiщення облiгацiй вiдповiдно до укладеного договору
купiвлi-продажу облiгацiй (бiржовому контрактi), шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України (резидентами та нерезидентами) на поточний
рахунок Емiтента № 26009000004083 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614.
Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: Залученi кошти планується використати для модернiзацiї iснуючого виробництва - 2 000 000 грн.
(два мiльйони гривень 00 копiйок) (5,78% залучених коштiв), для придбання витратних матерiалiв та оснастки обладнання, розмiщеного на виробництвi за контрактом - 2
000 000 (два мiльйони гривень 00 копiйок) (5,78% залучених коштiв), для фiнансування рекламної кампанiї та заходiв, направлених на просування продукцiї 25 000 000
(двадцять п'ять мiльйони гривень 00 копiйок) (72,22% залучених коштiв), для придбання прав iнтелектуальної власностi на реєстрацiйнi досьє (технологiї) щодо
лiкарських засобiв 5 617 000 грн. (п'ять мiльйонiв шiстсот сiмнадцять тисяч гривень 00 копiйок) (16,23% залучених коштiв).
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх виникнення, а
також для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента.
Голова та члени наглядової ради Емiтента не мають намiр придбавати облiгацiї емiтента, що розмiщуються. Можливiсть обмiну облiгацiй Емiтента на власнi акцiї
Емiтента не передбачена.
Емiтент зобов'язаний надати особам, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй, копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн
до проспекту емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких змiн) не менш як за 10 днiв до дати початку укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй, визначеної у Проспектi емiсiї.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно.

Можливість дострокового погашення облігацій за власною ініціативою Емітента не передбачена.
Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.
Емітенту було видане тимчасове свідоцтво про реєстрації випуску облігайії підприємства №109/2/2016-Т (дата реєстрації 10.10.2016р.)
13.01.2017 року тимчасове свідоцтво було скасовано, у зв'язку із оформленням нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігайії підприємства №109/2/2016 від
13.01.2017р. (дата реєстрації 10.10.2016р., дата оформлення 13.01.2017р.).

08.11.2016

Опис

116/2/2016-Т серія
А

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

1010.00

35032

Бездокументарн
i iменнi

35382320.00

40.000000000 календарн
000
ий місяць

38885.52

31.12.2019

Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Фiтофарм" (далi-Товариство) 15.08.2016 року (протокол № 15/08-2016 вiд 15.08.2016 року) щодо приватного розмiщення
iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї А.
Загальна сума облiгацiй за проспектом 35 382 320 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисяч i триста двадцять грн. 00 коп.) в кiлькостi 35032 штук.
Форма iснування iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй - бездокументарна.
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андерайтера та без органiзатора торгiв на позабiржовому ринку.
Збiльшення статутного капiталу Товариства не вiдбувається.
Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Товариства, що розмiщуються, до розмiру
статутного капiталу Товариства становить 57,8811%.
Iнформацiя про права, якi отримають iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
- вiльно купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв, а також здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при їх погашеннi та вiдсотковий дохiд у термiни, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Спосiб оплати: Документом, який пiдтверджує оплату першим власником 100 вiдсоткiв вартостi розмiщених облiгацiй, є договiр про замiну первiсного зобов'язання
зобов'язанням за облiгацiями (новацiю).
Розмiщення i оплата облiгацiй здiйснюються за номiнальною вартiстю у валютi України (гривнi) шляхом укладення мiж Емiтентом i Кредитором договорiв про замiну
первiсного зобов'язання зобов'язанням за облiгацiями (новацiю).
Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: Розмiщення облiгацiй вiдбувається з метою переведення зобов'язань ПАТ "Фiтофарм" за
договорами позики на загальну суму 35 382 320 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисячi триста двадцять грн. 00 коп.) в облiгацiї для реструктуризацiї
кредиторської заборгованостi Товариства та продовження термiну користування позичковими коштами.
Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх виникнення, а
також для формування та поповнення статутного капiталу Товариства.
Голова та члени наглядової ради Товариства не мають намiр придбавати облiгацiї Товариства, що розмiщуються.
Можливiсть обмiну облiгацiй Товариства на власнi акцiї Товариства не передбачена.
Товариство зобов'язане надати особам, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй, копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн
до проспекту емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких змiн) не менш як за 10 днiв до дати початку укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення облiгацiй, визначеної у Проспектi емiсiї.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року включно.
Можливість дострокового погашення облігацій за власною ініціативою Емітента не передбачена.
Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.
Емітенту було видане тимчасове свідоцтво про реєстрації випуску облігайії підприємства №116/2/2016-Т (дата реєстрації 08.11.2016р.)
13.01.2017 року тимчасове свідоцтво було скасовано, у зв'язку із оформленням нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігайії підприємства №116/2/2016 від

12.01.2017р. (дата реєстрації 08.11.2016р., дата оформлення 12.01.2017р.).

2) дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

д/н

0.00

д/н

д/н

0.00

0

Опис

3) цільові ( безпроцентні ) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
д/н
Опис

Номер свідоцтва
Найменування органу,
про реєстрацію
що зареєстрував випуск
випуску
2

3

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено емісію

Дата
погашення
облігацій

4

5

6

7

8

9

д/н

0.00

0.00

0

д/н

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.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

1.Виробничого призначення

30560.000

38858.000

0.000

0.000

30560.000

38858.000

- будівлі та споруди

17406.000

14987.000

0.000

0.000

17406.000

14987.000

- машини та обладнання

8474.000

7659.000

0.000

0.000

8474.000

7659.000

- транспортні засоби

2317.000

7665.000

0.000

0.000

2317.000

7665.000

- земельні ділянки

1038.000

1038.000

0.000

0.000

1038.000

1038.000

- інші

1325.000

7509.000

0.000

0.000

1325.000

7509.000

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

30560.000

38858.000

0.000

0.000

30560.000

38858.000

Усього

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
30.11.99р. №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 - 47
461тис.грн., знос - 16 901 тис.грн., залишкова вартість - 30 560 тис.грн., в т.ч.:
- земельні ділянки: первісна вартість - 1 038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова
вартість - 1 038тис.грн.;
- будинки та споруди: первісна вартість - 22 404 тис.грн., знос - 4 998 тис.грн.,
залишкова вартість - 17 406тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 17 129 тис.грн., знос - 8655тис.грн.,
залишкова вартість - 8 474тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 4 623тис.грн., знос - 2 306 тис.грн.,
залишкова вартість - 2 317тис.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.
Протягом звітного року надійшло основних засобів на загальну суму 15 352 тис.грн.,
а саме:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 501 тис.грн.:
- скважина - 146 тис.грн.,
- кап.ремонт виробничого корпуса - 235 тис.грн.,
- дорожне покриття - 120 тис.грн;

- машини та обладнання - 1 287 тис.грн.:
- висушувач повітря - 43 тис.грн.,
- компресор- 115 тис.грн.,
- ЕККР - 47 тис.грн.,
- Ємкість - 7 тис.грн.,
- Ультрозвукова баня- 18 тис.грн.,
- сервер - 388 тис.грн.,
- комп'ютерна техніка - 669 тис.грн.;
- транспортні засоби - 6 583 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар - 697 тис.грн.:
- меблі - 641 тис.грн.,
- насоси каналізаційні - 28 тис.грн.,
- ваги - 28 тис.грн.,
- інші основні засоби - 6 284 тис.грн.:
- покращення в орендованому приміщенні - 6 284 тис.грн.
Протягом звітного року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 2
073 тис.грн., знос - 335 тис.грн., залишкова вартість - 1 738 тис.грн., а саме:
- будинки та споруди: первісна вартість - 1 850 тис.грн., знос - 162 тис.грн.,
залишкова вартість - 1 688 тис.грн.
- машини та обладнання: первісна вартість - 146 тис.грн., знос - 104 тис.грн.,
залишкова вартість - 42 тис.грн.
- транспортні засоби : первісна вартість - 40 тис.грн., знос - 40 тис.грн.,
залишкова вартість - 0 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 32 тис.грн., знос - 24
тис.грн., залишкова вартість - 8 тис.грн.
- інші основні засоби : первісна вартість - 5 тис.грн., знос - 5 тис.грн.,
залишкова вартість - 0 тис.грн.
Протягом року було нараховано амортизації на загальну суму 5 316 тис.грн., а саме:
- будинки та споруди - 1 232 тис.грн.,
- машини та обладнання - 2 059 тис.грн.,
- транспортні засоби - 1 236 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар - 396 тис.грн.,
- інші основні засоби - 393 тис.грн..
На кінець звітного періоду основні засоби складають: первісна вартість - 60 740
тис.грн., знос - 21 882 тис.грн., залишкова вартість - 38 858 тис.грн., в т.ч.:
- земельні ділянки: первісна вартість - 1 038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова
вартість - 1 038тис.грн.;
- будинки та споруди: первісна вартість - 21 055 тис.грн., знос - 6 068 тис.грн.,
залишкова вартість - 14 987 тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 18 270 тис.грн., знос - 10 611
тис.грн., залишкова вартість - 7 659 тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 11 167 тис.грн., знос - 3 502 тис.грн.,
залишкова вартість - 7 665 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 2 921 тис.грн., знос - 1 303
тис.грн., залишкова вартість - 1 618 тис.грн.;
- інші основні засоби: первісна вартість - 6 289 тис.грн., знос - 398 тис.грн.,
залишкова вартість - 5 891 тис.грн..
На підприємстві відсутні основні засоби невиробничого призначення.
Усі основні засоби використовуються в виробництві.
Термін використання основних засобів:
- будинки та споруди - 9-20років;
- машини та обладнання - 5-10років;
- транспортні засоби - 5-8років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-8років;
- інші основні засоби - 6років.
Ступінь зношеності основних засобів складає 36,03%, за групами:
- будинки та споруди - 28,82%;
- машини та обладнання - 58,08%;
- транспортні засоби - 31,36%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 44,61%;
- інші основні засоби - 6,33%.

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 АТ "ТАСКОМБАНК"). Станом на 31.12.2016р. у заставі знаходяться
основні засоби на загальну суму: первісна вартість - 34 609 тис.грн., знос - 11
929 тис.грн., залишкова вартість - 22 680 тис.грн., які складаються з:
- нерухомість: первісна вартість - 20 374 тис.грн., знос - 5 817 тис.грн.,
залишкова вартість - 14 557 тис.грн.;
- обладнання : первісна вартість - 12 003 тис.грн., знос - 4 450 тис.грн.,
залишкова вартість - 7 553 тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 2 232 тис.грн., знос -1 662 тис.грн.,
залишкова вартість - 570 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.)

92785

92314

Статутний капітал (тис.грн.)

61129

61129

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

61129

61129

Опис

Висновок

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
Розрахункова вартість чистих активів(92785.000 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)
Х
24.000

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
13000.00
Х
короткостроковi кредити банку АТ
14.06.2016
8000.00
13.06.2019
"ТАСКОМБАНК"
короткостроковий кредит банку ПАТ "Креди 06.04.2016
5000.00
19.500
05.04.2017
Агрiколь Банк"
Зобов'язання за цінними паперами
Х
99999.00
Х
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
99999.00
Х
Х
випуском) :
приватне розмiщення iменних вiдсоткових
06.10.2016
30000.00
40.000
31.12.2021
забезпечених облiгацiй серiї Б
приватне розмiщення iменних вiдсоткових
10.10.2016
34617.00
40.000
31.12.2021
забезпечених облiгацiй серiї В
приватне розмiщення iменних вiдсоткових
08.11.2016
35382.00
40.000
31.12.2019
забезпечених облiгацiй серiї А
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
1344.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
29830.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
144173.00
Х
Х
Опис КРЕДИТИ БАНКУ. Розмiр короткострокових кредитiв банкiв на кiнець звiтного року складає:
- кредит згiдно з договором №НК 1066 вiд 14.06.2016р. у АТ "ТАСКОМБАНК" - 8000тис. грн.,
- кредит згiдно з договором банковских послуг №185-к/16 вiд 06.04.2016р. ПАТ "Креди - Агрiколь
Банк" - 5000тис.грн..
ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. У результатi розрахунку на кiнець звiтного року вiдстроченi податковi
зобов'язання складають 1200тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного року складає 144тис.грн, а саме:
- податок з доходiв фiзичних осiб -.124,8 тис.грн.;
- рентна плата за спец.використання води - 2,1тис.грн.;
- екологiчний податок - 3,9 тис.грн.;
- вiйськовий збiр - 13,2тис.грн.
НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ, ЗА ОБЛIГАЦIЯМИ.
Заборгованiсть за облiгацiями на кiнець звiтного року складає 99999 тис.грн..
IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 5910 тис.грн. - зворотна без заставна
позика Мiрафiтос Холдiнг Компанiя ЛТД;
Кредиторська заборгованiсть за товари, робота та послуги на кiнець звiтного року складає 20724тис.грн.
Найбiльш великими кредиторами є:
ТОВ "Страхова компанiя "Кремiнь" - 3843,8 тис.грн.
ТОВ "Автомобiльна група"IСТ" - 4853,2 тис.грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв на кiнець року - бiльше 100 пiдприємств.
Кредиторська заборгованiсть зi страхування на кiнець звiтного року складає 205тис.грн., а саме: розрахунки по Єдиному соцiальному внеску.
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного року складає 867тис.грн., а саме
заборгованiсть з оплати працi за грудень 2016року.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року складають 30тис.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.
Iншi поточнi забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву вiдпусток станом на
31.12.2016року залишок складає 1603тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 432тис.грн. - заборгованiсть з розрахункiв з
пiдзвiтними особами -19тис.грн, заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за кредитами - 413тис.грн..

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид 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

6289,36тис.фасовок

199732.18

45.4

7510,76тис.фасовок

2

Настоянки та краплi з лiкарської рослинної
сировини

6345,73тис.фасовок

64960.66

14.8

3

Мазi, пасти, гелi, креми

2389,42тис.фасовок

69672.42

15.8

4

Спиртовi розчини та їх сумiші

4500,32тис.фасовок

47567.91

5

Воднi розчини, очнi каплi

5605,01тис.фасовок

31383.17

136291.11

51.35

31429.00

11.84

2491,33тис.фасовок

36831.52

13.88

10.8

4576,65тис.фасовок

26368.23

9.93

7.1

5673,24тис.фасовок

16652.05

6.27

6233,77тис.фасовок

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1

2
Сировина та матерiали( лiкарськi трави,спирт,пак. матерiали,флакони, та iн.) (*див.
прим. до змiсту)
Медичнi препарати iнших виробникiв (*див. прим. до змiсту)
Заробiтна плата (*див. прим. до змiсту)

1
2
3

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
69.40
17.10
13.50

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн.)

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

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн.)

1

2

3

4

5

1

04.04.2016

150000.000

161859.000

92.67325264600

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", значний правочин - правочин (крім правочину
з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів
товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про
вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.
На дату проведення цих Зборів, значні правочини, які будуть вчиняться товариством не визначені.
Відповідно до приписів зазначеного закону, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо
визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної
господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Опис

На загальних зборах акціонерів від 04.04.2016р. (протокол №1 від 04.04.2016р.) було схвалено значні
правочини, які можуть вчиняться товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року з
моменту прийняття цього рішення Зборами. Визначено характер значних правочинів - договори поставки
товару, кредитні договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого майна, договори
підряду, договори страхування, інвестиційні договори, будь-які інші цивільно-правові, господарські
договори. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 150 000 000,00 (сто
п'ятдесят мільйонів гривень).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 161859тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності складає 92,67%.
Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) Товариства складає 79 270 757 (сімдесят дев`ять мільйонів
двісті сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 1 (одна) особа, яка володіє
простими іменними акціями (голосуючими) у кількості 79 262 584 штук, що складає 99,8412 % від
загальної кількості акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.
Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 79 262 584
голосами, що складає 99,9896 % від загальної кількості голосів Товариства на дату проведення цих
Зборів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
"за" - 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих
Зборах;
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості
голосів учасників, присутніх на цих Зборах.
Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
04.04.2016
04.04.2016
18.05.2016
18.05.2016
18.05.2016

19.05.2016

18.05.2016

19.05.2016

15.08.2016

16.08.2016

22.08.2016

23.08.2016

29.08.2016

30.08.2016

27.10.2016

27.10.2016

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
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 ?

1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

2014
2015
2016

1
1
2

0
0
1

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

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3
0
0
0

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

3
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30
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
Інші (запишіть)

X
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
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

Ні
X
X
X

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
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

X
X
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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X
X
X
X

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв"

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
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
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Зміни аудитора не було

Ні
X
X
X

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

Ні
X

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) Ревізійна коміссія відсутня з 2013року

X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) Не визначились

Ні
X
X
X
X
X

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий:

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.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
Середня кількість працівників 475
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 02152 Київська область м. Київ пр-т. Павла Тичини, буд. 1В, оф.
А504, т.(044)3905291
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2017

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
05430596
1410300000
111

за КВЕД

21.20

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
143
1000
1508
1648

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

2291
783
3297
30560
47461
16901
---

3063
1415
862
38858
60740
21882
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----35365

77263
---118631

1100

45248

42592

1101
1102
1103
1104
1110

18634
1747
22130
2737
--

20637
1130
15423
5402
--

1125

58426

55104

1130

1308

3658

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200

3334
1186
8142
-8825
44
8781
616
2
125901
--

6380
192
2991
-3098
107
2991
4500
4
118327
--

223
80
1283
28567
31020
2453
----

----29993
37063
14756
1938
10808
9561
-17193
3629
236
-1166
-4967
161
4806
77
10
64341
--

групи вибуття
Баланс

1300

161266

236958

94334

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

61129

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

6569
-1433
23183
--92314

5805
-1433
24418
--92785

1500

1182

1200

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-41293
--42475

-105909
--107109

1600

--

13000

1610

5000

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

18671
160
-343
740

20724
144
-205
867

1635

145

30

1640

59

59

1660
1665
1690
1695

1344
-15
26477

1603
-432
37064

1700

--

--

Баланс

1900

161266

236958

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
61129
61129

________________

Тілахун Гобезайєху Єйасу

(підпис)

Головний бухгалтер

---25
1954
-1000

див. Примiтки до фiнансової звiтностi, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Генеральний директор

8850
-403
7688
--78070
1929

________________
(підпис)

Ситник Iрина Володимирiвна

11750
554
-165
446
4
55
315
-21
14310
-94334

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІТОФАРМ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05430596

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2016 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

292637

248932

2050

(119611)

(115399)

2090

173026

133533

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1699
(16242)
(130328)
(4614)

(--)
2378
(10968)
(95846)
(12990)

2190

23541

16107

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-163
176
(21560)
(--)
(357)

(--)
-661
68
(17472)
(--)
(289)

2290

1963

--

2295
2300

(--)
-1492

(925)
-889

2305

--

--

2350

471

--

2355

(--)

(1814)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-471

--1814

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
80143
19615
3897
7326
132375
243356

За аналогічний
період попереднього
року
4
82251
18049
6119
5906
102549
214874

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
79388663
79388663
0.00593280

За аналогічний
період попереднього
року
4
79388663
79388663
( 0.02284960)

2615

0.00593280

( 0.02284960)

2650

--

--

див. Примiтки до фiнансової звiтностi, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Генеральний директор

________________

Тілахун Гобезайєху Єйасу

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Ситник Iрина Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05430596

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

310556

269711

3005
3006
3010
3015
3020
3095

---5728
50
431

---5754
5861
558

3100

(211928)

(182254)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(15745)
(4630)
(4798)
(503)
(--)
(4295)
(60031)
(583)
(3117)
15933

(14848)
(7371)
(7384)
(3043)
(755)
(3586)
(63540)
(--)
(1423)
5064

3200

64617

--

3205

--

--

3215

163

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(77263)

(--)

3260
3270
3290
3295

(15077)
(--)
(--)
-27560

(7226)
(--)
(--)
-7226

3300

--

--

3305
3340

23500
--

-570

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

15600
(--)
(2019)
(--)
5881
-5746
8825
19
3098

1000
(--)
(1232)
(--)
-1662
-3824
12608
41
8825

див. Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi

Генеральний директор

________________

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Ситник Iрина Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІТОФАРМ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05430596

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
1. Загальна iнформацiя про пiдприємство:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ", скорочена назва ПРАТ "Фiтофарм" (далi - Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 05430596.
Мiсцезнаходження: Україна, 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офiс А504.
Дата державної реєстрацiї: 27.07.1995р.
Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: www.fitofarm.ua
Адреса електронної пошти: info@fitofarm.ua
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.
Згiдно рiшення на позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол №2 вiд
07.11.2016р.) було змiнено тип Товариства з ПАТ "Фiтофарм" на ПРАТ "Фiтофарм".
Основна дiяльнiсть пiдприємства направлена на використання бiологiчно активних
речовин рослинного походження для виготовлення лiкарських засобiв та виготовлення
актуальних, зор генеричних препаратiв iншої цiнової категорiї, якi користуються
високим попитом.
На пiдприємствi велика увага придiляється рекламнiй продукцiї, реконструкцiї
дiючого виробництва згiдно з Мiжнародними правилами СМР, впровадження нових
технологiй. Активно застосовуються науковi розробки ГНЦЛС для вдосконалення
медичних препаратiв та розширення номенклатури медикаментiв, у зв'язку з чим було
вдосконалено ряд технологiчних процесiв, покращеннi умови працi. Розробляються НТД
на виробництво нових лiкарських засобiв.
Окрiм України продукцiя користується попитом у таких країнах як Казахстан,
Молдова, Росiя, Грузiя та Азербайджан.
Пiдприємство постiйно працює над збiльшенням асортименту продукцiї, проводить
вивчення фармацевтичного ринку.
2.Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi:
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (РМСФЗ) та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ПКI МСФЗ). Пiдприємство
веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i
звiтностi в Українi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до змiн
та доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на "31" грудня 2016року.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi
Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi
нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Товариства, так само, як i
майбутня дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та
майбутньої економiчної ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних
коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу
безперервностi дiяльностi.
Функцiональна та презентацiйна валюта Товариства - гривня. Операцiї у валютах,
вiдмiнних вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних
валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi
за курсом, чинним на дату операцiї.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та
iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або
виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову
звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Звiтний перiод та зiставнi данi Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що
закiнчився "31" грудня. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що
закiнчився "31" грудня 2016року i представляє комплект фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
- Звiту про фiнансовi результати (3вiту про сукупний дохiд) за 2016рiк,
- Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2016рiк,
- Звiту про власний капiтал за 2016рiк.

- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснення.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики:
Товариство затвердило перше застосування МСФЗ з "01" сiчня 2012 року. Товариство
прийняло рiшення скористатися звiльненням вiд деяких вимог, якi передбаченi МСФЗ,
для пiдприємств, вперше застосовують МСФЗ. У результатi переходу на Мiжнароднi
Стандарти Бухгалтерського облiку було проведено ретроспективний перерахунок
амортизацiї у зв'язку iз змiною методу амортизацiї. Пiдприємство провело
переоцiнку основних засобiв. У 2012роцi пiдприємство проводило пiдготовчi роботи
для впровадження Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, була впроваджена
програма "1С: Пiдприємство 8" для ведення облiку за Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку.
Основнi засоби.
Основнi засоби, придбанi пiсля 1 сiчня 2012 року, вiдображенi за iсторичною
вартiстю (що представляє собою цiну придбання або виробничу собiвартiсть) за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi
значною вартiстю i можуть бути вiднесенi на окремий перiод амортизацiї. Основнi
запаснi частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, коли
очiкується, що вони будуть використанi бiльше одного перiоду. Якщо при замiнi
одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання
матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi
складного об'єкта чи є окремим об'єктом основних засобiв. Витрати на
обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати
перiоду в мiру їх виникнення та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування на
пiдставi очiкуваних термiнiв корисної служби вiдповiдних активiв. Нарахування
амортизацiї починається з дати придбання активу або, у разi самостiйно побудованих
активiв, з дати завершення будiвництва та приведення активу в готовнiсть до
використання. Очiкуваний термiн корисного використання встановлюється на засiданнi
постiйно дiючої виробничої комiсiї.
Комiсiя сформована у складi: директора по виробництву, головного iнженера,
головного технолога, старшого економiста, головного бухгалтера, головного механiка
та iнженера з обладнання для визначення наступних показникiв:
- нормальна потужнiсть пiдприємства;
- ступiнь корисностi i термiн служби активiв;
- сума переоцiнки активiв (у разi необхiдностi).
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за
собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за
собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого збитку вiд
зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi в рамках Товариства, крiм
капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i витрати вiдображаються у
звiтi про прибутки i збитки в тому перiодi, в якому були понесенi вiдповiднi
витрати. Нематерiальнi активи мають обмеженi термiни корисної служби та
амортизуються протягом термiну експлуатацiї i аналiзуються на предмет зменшення
корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв з обмеженими термiнами корисної служби визнається у звiтi
про прибутки i збитки в категорiї витрат, що вiдповiдають функцiям нематерiальних
активiв. Для розподiлу вартостi активу, яка амортизується на систематичнiй основi
протягом строку його корисної служби використовується метод рiвномiрного
нарахування. Строки корисного використання нематерiальних активiв визначаються
умовами контрактiв по придбанню або використанням нематерiального активу, або
судженням спецiалiстiв, або максимальним термiном, що встановлений законодавством.
Витрати за позиками.
Витрати на позики, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом, а також
виробництвом квалiфiкованих активiв, якi є активами, що вимагають значного перiоду
та часу пiдготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартостi таких
активiв. Дохiд вiд тимчасового iнвестування окремих позичених коштiв, що пов'язанi
з квалiфiкованими активами, вираховується iз собiвартостi таких активiв. Усi iншi
витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому перiодi, у якому
вони виникли.
Запаси.
Товариство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: виробничi запаси, товари.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi
реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це
доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх
поточного стану та мiсця розташування. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як
цiна продажу в умовах нормальної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат,
пов'язаних з доведенням запасiв до готовностi, та витрат, пов'язаних з

реалiзацiєю. Методом оцiнки руху запасiв є метод собiвартостi перших за часом
надходження запасiв (ФIФО) при вiдпуску їх у виробництво. Аналiтичний
бухгалтерський облiк руху запасiв вiдображається в кiлькiсно - сумарному вираженнi
iз застосуванням щомiсячних сальдо - оборотних вiдомостей, а в складському облiку
- в кiлькiсному вираженнi i цiнi придбання по кожнiй одиницi. Транспортно заготiвельнi витрати вiдображаються на окремих рахунках. Суми транспортно заготiвельних витрат розподiляються мiж сумою залишкiв на кiнець звiтного мiсяця i
сумою запасiв, що вибули (використанi, проданi, переданi, тощо) за звiтний мiсяць.
Малоцiннi швидко зношувальнi предмети списуються з пiдзвiту тiльки на пiдставi
актiв про їх непридатнiсть, затверджених постiйно - дiючою iнвентаризацiйною
комiсiєю. Спецодяг, виданий в пiдзвiт працiвникам враховується на лицьових картках
майстрiв впродовж усього термiну його використання.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, що виникла у Товариство, облiковується за первiсною
або амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi.
Резерв сумнiвної заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми
заборгованостi в подальшому не представляється можливим. Керiвництво визначає
ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, 'рунтуючись на оцiнцi
платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi строкiв непогашення
заборгованостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в банках i
короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв з дати їх
розмiщення. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх
еквiваленти включають грошовi кошти та їх еквiваленти як зазначено вище, за
вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв. Грошовi кошти, що
вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди
доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь - яких договiрних
обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.
Кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть визнається i спочатку оцiнюється вiдповiдно з
загальною полiтикою облiку фiнансових iнструментiв. Надалi iнструменти з
фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка. Фiнансовi зобов'язання, якi не мають
фiксованого термiну погашення, надалi облiковуються за собiвартiстю.
Процентнi кредити та позики.
Всi кредити i позики спочатку визнаються за вартiстю, яка дорiвнює справедливiй
вартостi первiсного визнання, процентнi кредити та позики оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Вартiсть, яка
амортизується розраховується з урахуванням всiх виникаючих витрат, пов'язаних iз
здiйсненням операцiї, всiх дисконтiв та премiй, що виникають при погашеннi
кредиту. Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов'язань, а також в
процесi амортизацiї.
Резерви та зобов'язання.
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має
юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з
великим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi
майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, необхiдних для виконання
теперiшнього зобов'язання на дату балансу, згiдно найкращою оцiнкою керiвництва.
Резерви переоцiнюються щорiчно, а змiни в резервах, обумовленi часом,
вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки щороку в складi не операцiйних
доходiв i витрат. Iншi змiни в резервах у зв'язку iз змiнами в очiкуваних схемах
виконання зобов'язань або передбачуваної суми зобов'язання, або ж змiнами в
дисконтних ставках вважаються змiнами в облiковiй оцiнцi в перiодi, в якому
пройшло вiдповiдну змiну, i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки, за
винятком зобов'язань щодо вибуття активiв. У випадку, коли Товариство очiкує
вiдшкодування резерву, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування
визнається як окремий актив, але тiльки тодi, коли iснує реальна ймовiрнiсть
такого вiдшкодування. На пiдприємствi створенi наступнi резерви: резерв сумнiвних
боргiв, забезпечення виплат персоналу та резервний капiтал.
Позики та дебiторська заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з
фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Будь
непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами (включаючи
позиковi активи, торговельну дебiторську заборгованiсть, iнвестицiї в борговi
iнструменти) в принципi можуть вiдповiдати визначенню позик та дебiторської
заборгованостi. Однак, фiнансовий актив, що котируються на активному ринку, не
визнається як позика або дебiторська заборгованiсть.
Акцiонерний капiтал.

Акцiонерний капiтал Товариства у фiнансовiй звiтностi вiдображається за
номiнальною вартiстю акцiй.
Нерозподiлений прибуток.
Дивiденди нараховуються за рахунок прибутку Товариства за пiдсумками за звiтний
рiк. Оголошенi дивiденди вiдображаються у поточних зобов'язаннях. Дивiденди,
оголошенi пiсля звiтної дати, описуються в Примiтках як подiя пiсля дати балансу.
Розподiл прибутку на формування резервного капiталу здiйснюється на основi
бухгалтерської звiтностi Товариства, складеної за українськими правилами. За
українським законодавством основою розподiлу є нерозподiлений прибуток. Зборами
акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск акцiй у формi капiталiзованих
дивiдендiв. Асигнування прибутку у формi капiталiзованих дивiдендiв збiльшують
власний капiтал Товариства.
Iнший додатковий капiтал.
Iнший додатковий капiтал Товариства збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi
з дооцiнкою (уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання) i цiнних паперiв,
наявних для продажу. Дооцiнка основних засобiв (примiщень та обладнання)
проводиться на пiдставi ведення облiкової полiтики iз застосуванням переоцiненою
вартiстю основних засобiв згiдно з МСБО 16.
Вiдкладенi податки на прибуток (Вiдстроченi податковi активи).
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх
тимчасових рiзниць з використанням балансового методу. Вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання визначаються шляхом порiвняння податкової бази активу та
зобов'язання з їх балансовою вартiстю, вiдображеної в фiнансовiй звiтностi.
Вiдстрочений податок на прибуток не визнається, якщо вiн виникає при первiсному
визнаннi активу або зобов'язання, яке є результатом операцiї, не пов'язаної з
придбанням компанiй, якщо в момент здiйснення операцiя не впливає нi на
бухгалтерську, нi на податковий прибуток або збиток. Вiдстроченi податковi активи
та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, застосування яких очiкується
в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або
оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок. Вiдстроченi
податковi активи визнаються тiльки в тому випадку, коли досить iмовiрно отримання
оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму тимчасових рiзниць.
Вiдкладенi податки на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями,
пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, спiльну дiяльнiсть i залежнi
компанiї, за винятком тих випадкiв, коли термiни зменшення тимчасових рiзниць
можуть контролюватися i коли ймовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть зменшуватися
в осяжному майбутньому. Вiдстрочений податок на прибуток, що вiдноситься до
статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у
звiтi про сукупний дохiд.
Визнання доходiв(виручки).
Визнання доходiв (виручки) включає суму компенсацiї, одержану або яка пiдлягає
отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi
господарської дiяльностi Товариством. Дохiд (виручка) облiковується за
вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiгрупових операцiй.
Пiдприємство визнає дохiд (виручку) в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно
оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi
вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi, зазначеного
нижче. Сума доходу (виручки) не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не
будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх
оцiнках Товариство базується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця,
тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Дохiд (виручка) вiдображається в сумi
справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Дохiд (виручка)
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину
пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої
заборгованостi визнається витратами Товариства.
Визнання витрат.
Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може
бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод,
пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у
тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi,
або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких
доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати,
коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у
складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив
забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то
витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж
вiдповiдними звiтними перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є
момент їх виникнення, коли вiдбувається невiдповiднiсть перiоду виникнення
зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання
доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання

витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони
вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними
економiчної вигоди.
4.Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
БАЛАНС станом на 31.12.2016р.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Фiтофарм" пiдготовлена згiдно Закону України вiд
16.07.1999р.№996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
Плану розрахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, затверджених наказом
Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р. та вiдповiдним Мiжнародним
Стандартам Фiнансової Звiтностi та Мiжнародним Стандартам Бухгалтерського Облiку
та iнших нормативних документiв, що регулюють бухгалтерський облiк в Українi.
Облiкова полiтика ПАТ "Фiтофарм" затверджена наказом по пiдприємству № 287 вiд
29.12.2013р..
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi (тис.грн.).
Метою балансу (звiту про фiнансовий стан) є надання повної, правдивої iнформацiї
про фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2016року. У балансi (звiтi про
фiнансовий стан) вiдображенi активи, зобов'язання i власний капiтал товариства.
Для пiдготовки до складання фiнансової звiтностi за 2016р. з урахуванням вимог
МСФЗ, станом на 01.10.2016р. та на 01.11.2016р. була проведена повна
iнвентаризацiя активiв i зобов'язань пiдприємства згiдно наказу № 39П вiд
26.09.2016р.
На пiдставi акта податкової перевiрки у 2016роцi були вiдкоригованi окремi
показники фiнансової звiтностi на початок року, а саме: зменьшено поточну
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) на суму
593тис.грн., а також зменшено нерозподiлений прибуток (стр. 1420) на суму
593тис.грн.
HEMATEPIAЛЬНI АКТИВИ: Нематерiальнi активи - це активи, що не мають матерiальної
форми, але втiлюють в собi майбутню економiчну вигоду завдяки тим правам та
можливостям, якi вони надають власнику при їх використанi. Об'єкти нематерiальних
активiв згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" та наказу про облiкову полiтику.
Нематерiальнi активи облiковуються за цiною придбання за вирахуванням суми
накопиченого зносу (амортизацiї). Строк амортизацiї нематерiальних активiв
визначається строком їх корисної експлуатацiї i не перевищує 20 рокiв. Амортизацiя
здiйснюється прямолiнiйним методом.
Початок звiтного року нематерiальнi активи складали: 2291тис.грн., знос 783тис.грн., залишкова вартiсть - 1508тис.грн.
Протягом року надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму - 788тис.грн. вiдеоролики, програмне забезпечення.
Протягом року вибуло нематерiальних активiв: первiсна вартiсть - 15тис.грн., знос
- 2тис.грн., залишкова вартiсть - 3тис. грн..
На кiнець звiтного року нематерiальнi активи складають - 3063тис.грн., знос 1415тис.грн., залишкова вартiсть - 1648тис.грн.
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО: На кiнець звiтного року незавершене будiвництво складає
862тис.грн., а саме:
- не введенi в експлуатацiю необоротнi активи (Програмне забезпечення Office Pro
Plus SNGL LicSAPk OLVN(269-09046)- 382тис.грн., технична документацiя на препарат
Хондроитин в ампулах - 272тис.грн.)
- iнше - 208 тис.грн.
ОСНОВНI ЗАСОБИ: Для вiдображення в облiку основних засобiв застосовуються
принципи та методи, передбаченi Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16
"Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх
витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв
щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). Амортизацiя основних
засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом
передбачуваного термiну їх корисного використання i вiдображається у складi
прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для
об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення
будiвництва об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. Амортизацiю по земельних
дiлянках не нараховується.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв для мети розрахунку амортизацiї при
введенi в експлуатацiю об'єкта встановлюється комiсiєю, що постiйно дiє.
Амортизацiя нараховується на малоцiннi основнi засоби в розмiрi 100% в момент їх
вводу у експлуатацiю. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою
вартiстю (з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i
нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв.

На початок звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть 47461тис.грн., знос - 16901тис.грн., залишкова вартiсть - 30560тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 1038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова
вартiсть - 1038тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 22404тис.грн., знос - 4998тис.грн.,
залишкова вартiсть - 17406тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 17129тис.грн., знос - 8655тис.грн.,
залишкова вартiсть - 8474тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 4623тис.грн., знос - 2306тис.грн.,
залишкова вартiсть - 2317тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2257тис.грн., знос 932тис.грн., залишкова вартiсть - 1325тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 10тис.грн., знос - 10тис.грн.,
залишкова вартiсть - 0тис.грн..
Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на загальну суму 15 352тис.грн.,
а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 501тис.грн;
- машини та обладнання - 1287тис.грн.;
- транспортнi засоби - 6583тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 697тис.грн.;
- iншi основнi засоби - 6 284 тис.грн.
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 2
073тис.грн., знос - 355тис.грн., залишкова вартiсть - 1738тис.грн., а саме:
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 1 850тис.грн., знос - 162тис.грн.,
залишкова вартiсть - 1 688тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 146 тис.грн., знос - 104 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 42тис.грн.;
- транспортнi засоби : первiсна вартiсть - 40 тис.грн., знос - 40 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 32тис.грн., знос - 24
тис.грн., залишкова вартiсть - 8 тис.грн.
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 5 тис.грн., знос - 5 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 0 тис.грн.
Протягом року було нараховано амортизацiї на загальну суму 6 689тис.грн., а саме:
- будинки та споруди - 1 232 тис.грн.,
- машини та обладнання - 2 059 тис.грн.,
- транспортнi засоби - 1 236 тис.грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар - 396 тис.грн.,
- iншi основнi засоби - 393 тис.грн.,
- МНМА - 1 373 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть 60740тис.грн., знос - 21882тис.грн., залишкова вартiсть - 38858тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 1038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова
вартiсть - 1038тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 21 055тис.грн., знос - 6 068тис.грн.,
залишкова вартiсть -14 987 тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 18 270тис.грн., знос - 10 611тис.грн.,
залишкова вартiсть - 7 659тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 11 167 тис.грн., знос - 3 502 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 7 665тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2 921 тис.грн., знос - 1
303 тис.грн., залишкова вартiсть - 1 618тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 6 289 тис.грн., знос - 398 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 5 891 тис.грн.
Пiдприємство має основнi засоби на консервацiї, у зв'язку з невiдповiднiстю
лiцензiйним вимогам, залишкова вартiсть яких складає 88тис.грн.
Пiдприємство має обмеження на використання деяких основних засобiв (основнi засоби
є заставою у АТ "ТАСКОМБАНК"). Станом на 31.12.2016р. у заставi знаходяться
основнi засоби на загальну суму: первiсна вартiсть - 34 609 тис.грн., знос - 11
929 тис.грн., залишкова вартiсть - 22 680 тис.грн., якi складаються з:
- нерухомiсть: первiсна вартiсть - 20 374 тис.грн., знос - 5 817 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 14 557 тис.грн.;
- обладнання : первiсна вартiсть - 12 003 тис.грн., знос - 4 450 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 7 553 тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 2 232 тис.грн., знос -1 662 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 570 тис.грн..
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ: На кiнець звiтного року iншi фiнансовi
iнвестицiї складають 77263тис.грн. - iнвестицiї незв'язаним сторонам: Актив
Продакт ТОВ - 12400тис.грн., Смартактив ТОВ - 64863тис.грн..

ЗАПАСИ: Запаси - це активи пiдприємства, якi утримуються для продажу за умов
звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в процесi виробництва для
такого порядку, або у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у
виробничому процесi або при наданнi послуг. Для вiдображення в облiку запасiв
застосовується принципи та методи, передбаченi Мiжнародним стандартом
бухгалтерського облiку 2 "Запаси". Запаси облiковуються за собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв складається з витрат на придбання, доставку i переробку.
Вибуття запасiв здiйснюється по методу FIFO собiвартостi перших по часу прибуття
запасiв. Вартiсть незавершеного виробництва включає: прямi витрати та виробничi
накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за фактичною собiвартiстю.
Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами.
На початок звiтного року запаси товариства складають 45248тис.грн., якi
складаються з:
- виробничi запаси - 18634тис.грн., а саме:
- сировина i матерiали - 10295тис.грн.,
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 4975тис.грн.,
- паливо - 346тис.грн.,
- тара i тарнi матерiали - 119тис.грн.,
- будiвельнi матерiали - 66тис.грн.,
- запаснi частини - 2525тис.грн.,
- iншi матерiали - 8тис.грн.,
- малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 300тис.грн.,
- незавершене виробництво - 1747тис.грн.;
- готова продукцiя - 22130тис.грн.;
- товари - 2737тис.грн.
На кiнець звiтного року запаси товариства складають 42592тис.грн., якi складаються
з:
- виробничi запаси - 20637тис.грн., а саме:
- сировина i матерiали - 12663тис.грн.,
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 4396тис.грн.,
- паливо - 218тис.грн.,
- тара i тарнi матерiали - 112тис.грн.,
- будiвельнi матерiали - 74тис.грн.,
- запаснi частини - 3030тис.грн.,
- iншi матерiали - 19тис.грн.,
- малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 125тис.грн.,
- незавершене виробництво - 1130тис.грн.;
- готова продукцiя - 15423тис.грн.;
- товари - 5402тис.грн.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною
вартiстю, тобто з урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Урахування безнадiйних
боргiв здiйснюється у той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як
безнадiйнi. Виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв пiдприємством
було прийняте рiшення створювати резерв сумнiвних боргiв.
Станом на 31.12.2015р. залишок резерву сумнiвних боргiв складає 167тис.грн.
Протягом 2016року резерв сумнiвних боргiв нараховано 18тис.грн. Дебiторську
заборгованiсть в розмiрi 46тис.грн. списано за рахунок резерву сумнiвних боргiв.
Залишок станом на 31.12.2016р. складає 139тис.грн.
На пiдприємствi для визначення розмiру сумнiвних боргiв застосовується метод
перiодизацiї дебiторської заборгованостi за термiнами непогашення та встановлення
вiдповiдного вiдсотку сумнiвних боргiв для кожної групи. Головною причиною
виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть покупцiв i
замовникiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, включає в себе
заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю, роботи та послуги. Загальна сума
дебiторської заборгованостi за товари, робота та послуги на 31.12.2016р. складає
55104тис.грн. , у т.ч.:
- до 12 мiсяцiв - 54032тис.грн.
Найбiльшими боржниками пiдприємства є:
- ТОВ "Вента ЛТД" - 5375,0тис.грн.;
- СП "Оптима - Фарм" - 24839,9тис.грн.;
- ТОВ "Фармпланета" - 3663,7тис.грн.;
- ТОВ "БАДМ" - 18219,9тис.грн;
Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату балансу складає бiльш 9 пiдприємств.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами на кiнець звiтного
року складає - 3658тис.грн., а саме авансовий внесок постачальникам за сировину
для виробництва (за медичнi компоненти).
На пiдставi акта податкової перевiрки у 2016роцi були вiдкоригованi окремi
показники фiнансової звiтностi на початок року, а саме зменшено поточну

дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) на суму
593тис.грн. Пiсля коригування дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок
року складає 3334тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду
складає - 6380тис.грн., а саме податок на прибуток - 192тис.грн., податок на
додану вартiсть - 6188тис.грн..
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складається iз
заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї i станом на 31.12.2016року
складає - 2991тис.грн., а саме:
- ТОВ Голдфiш-Iнвест-Буд - 581,6 тис.грн.;
- Державний Експертний центр МОЗ - 646,7 тис.грн.;
- ПАТ Лекхiм-Харкiв - 204 тис.грн.;
- Нац фарм.унiверсiтет - 557,8 тис.грн.;
- Донецькоблгаз - 55,7 тис.грн.;
- ТОВ Скайфрам Холдiнг - 262,7тис.грн.;
- iншi - 682,5 тис.грн.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках i в касi станом на 31.12.2016р. становлять 3098тис.грн., а саме: у касi - 107тис.грн.; на поточному рахунку у нацiональнiй
валютi - 2991тис.грн.
У Товариствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз
дати балансу внаслiдок яких-небудь обмежень.
Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець звiтного перiоду складають - 4500тис.грн,
922тис.грн. - витрати на розробку проекту аналiтичної нормативної документацiї на
виробництво лiкувальних засобiв, 2918 тис.грн.- витрати на страхування ризикiв
непогашення суми боргу за облiгацiями
Iншi оборотнi активи на кiнець звiтного перiоду становлять 4тис.грн. - вартiсть
грошових документiв.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ: До складу власного капiталу пiдприємства входять зареєстрований
капiтал, капiтал у дооцiнках, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток. Станом
на 31.12.2016р. заявлений та повнiстю сплачений зареєстрований капiтал товариства
становить 61129270,51 грн. Протягом 2016р. Товариство не здiйснювало додатковий
випуск простих iменних акцiй. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на
31.12.2015року подiлено на 79388663 простих iменних акцiї номiнальною вартiстю
0,77грн. кожна, на загальну суму 61129270,51 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй № 413/1/11 вiд 18.08.2011р.
У результатi переходу на Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського облiку було
проведено переоцiнку основних засобiв станом на 31.12.2012рiк. Сума капiталу у
дооцiнках станом на 31.12.2015року становить 6569тис.грн. Протягом звiтного року
було нараховано амортизацiю на суму дооцiнки у розмiрi 764тис.грн. Капiтал у
дооцiнках станом на 31.12.2016року становить 5805тис.грн.
На початок звiтного року резервний капiтал складає 1433тис.грн. У 2016роцi
вiдрахувань до резервного капiталу здiйснено не було. Станом на 31.12.2016року
резервний капiтал складає - 1433тис.грн. Страховi резерви та забезпечення
наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2016року не нараховувалися.
Викуп акцiй власної емiсiї на протязi 2016року товариством не здiйснювався.
На пiдставi акта податкової перевiрки у 2016роцi були вiдкоригованi окремi
показники фiнансової звiтностi на початок року, а саме: зменшено поточну
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) на суму
593тис.грн., а також зменшено нерозподiлений прибуток (стр. 1420) на суму
593тис.грн. Пiсля коригування нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду
складає 23183тис.грн.. Протягом 2016року пiдприємство отримало прибуток у розмiрi
471тис.грн.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року становить 24418тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На початок звiтного перiоду вiдстроченi
податковi зобов'язання складають 1182тис.грн. У результатi розрахунку на кiнець
звiтного року вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1200тис.грн.
На початок звiтного року iншi довгостроковi зобов'язання складають 41293тис.грн. зворотна беззаставна позика вiд "Брента Капiтал" ТОВ - 35383тис.грн., Мiрафiтос
Холдiнг Компанiя ЛТД - 5910тис.грн. Протягом звiтного року пiдприємство повнiстю
погасило зворотню беззаставну позику вiд "Брента Капiтал" ТОВ.
Iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 105909тис.грн.:
- зворотна беззаставна позика вiд Мiрафiтос Холдiнг Компанiя ЛТД - 5910тис.грн.,
- зобов'язання за облiгацiями - 99999тис.грн..

ПОТОЧНI ЗОБО'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Розмiр поточних зобов'язань станом на
31.12.2016р. складає 37064тис.грн.
На початок звiтного року пiдприємство має кредиторську заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями згiдно з Кредитним договором №1/1015204 вiд
13.02.2013 у ПАТ "Кредит Агрiголь банк" на суму 5000тис.грн. Протягом 2016року
пiдприємство повнiстю погасило кредит. На кiнець звiтного року кредиторська
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня.
На кiнець звiтного року пiдприємство має короткостроковi кредити банкiв на суму
13000тис.грн. - кредит згiдно з договором № НК 1066 вiд 14.06.16р у АТ "
ТАСКОМБАНК" на суму 8000тис.грн., договiр про надання банкiвських послуг №185-к/16
вiд 06.04.2016 року з ПАТ "Кредит Агрiголь банк" на суму 5000тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, робота та послуги на кiнець звiтного року
складає 20724тис.грн.
Найбiльш великими кредиторами є:
- ТОВ "Страхова компанiя "Кремiнь" - 3843,8тис.грн.
- ТОВ "Атомобiльна група"IСТ" - 4853,2тис.грн.
- заборгованiсть за облiгацiями - 3397тис.грн.
- iншi несуттєвi - 8630тис.грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв на кiнець року - бiльше 100 пiдприємств.
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного року складає 144тис.грн,
а саме:
- податок з доходiв фiзичних осiб - 124,8тис.грн.;
- рентна плата за спец.використання води -2,1тис.грн.;
- екологiчний податок - 3,9 тис.грн.;
- вiйськовий збiр - 13,2тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть зi страхування на кiнець звiтного року складає
205тис.грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соцiальному внеску.
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного року складає
867тис.грн., а саме заборгованiсть з оплати працi за грудень 2016року.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року
складають 30тис.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.
Iншi поточнi забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву вiдпусток
станом на 31.12.2015року залишок складає 1344тис.грн. Протягом 2016року нараховано
1909тис.грн., використано на оплату вiдпусток - 1650тис.грн. Станом на
31.12.2016р. забезпечення виплат персоналу складає - 1603тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 432тис.грн. а саме
заборгованiсть з розрахункiв з пiдзвiтними особами-19тис.грн, заборгованiсть за
нарахованими вiдсотками за кредитами - 413 тис.грн.
Валюта балансу станом на 31.12.2016року складає 236958тис.грн.
Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2016р.
Складання звiту про фiнансовi результати вiдбувалось згiдно iз вимогами МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi".
Для визначення доходу пiдприємством використовується метод нарахувань. Згiдно з
цим методом доход визначається, коли продукцiю (товари) вiдвантажено покупцевi.
Прибуток вiд реалiзацiї послуг визначається у вiдповiдальностi з методом
нарахувань, коли надання послуг здiйснено. Витрати щодо податку на прибуток
складаються з податкiв, розрахованих згiдно з чинним законодавством України.
Чистий доход вiд реалiзацiї послуг - це дохiд вiд реалiзацiї послуг за
вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод
складає 292637тис.грн. Пiдприємство отримує дохiд вiд реалiзацiї як готової
продукцiї, так i вiд реалiзацiї продукцiї iнших фармацевтичних компанiй. У доходi
вiд реалiзацiї готова продукцiя займає 90,7%, iншi 9,3% - торгiвля медичними
препаратами iнших фармацевтичних компанiй.
На кiнець звiтного року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) складається з:
- дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 266128тис.грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї послуг - 981тис.грн.;
- дохiд вiд роздрiбної торгiвлi - 25528тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт ,послуг) Товариства на кiнець
перiоду складає 119611тис.грн., яка складається з витрат на виготовлення готової

продукцiї пiдприємства 82,9% та собiвартiсть медичних препаратiв iнших виробникiв
17,1%. Таким чином, основний дохiд пiдприємство отримує вiд реалiзацiї виробленої
продукцiї.
На кiнець звiтного року собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) складається з:
- собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї - 99139тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованої покупної продукцiї - 20351тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованих послуг - 121тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи на кiнець звiтного перiоду, складає 1699тис.грн., а саме:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 586,2тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 344,2тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 768,6тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати на кiнець звiтного року складають 16242тис.грн.
Витрати на збут на кiнець звiтного перiоду складають 130328тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати на кiнець звiтного перiоду складають 4614тис.грн, а саме:
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 1996,5тис.грн.;
- втрати вiд невiдповiдностi вимогам СНР - 177,1тис.грн.;
- витрати на благодiйнi цiлi - 383,7тис.грн.;
- виплати вiдповiдно до колективного договору - 149,1тис.грн.;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi - 1342,2тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 473,1тис.грн.;
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 92,3тис.грн.;
Iншi фiнансовi доходи на кiнець звiтного року складають 163тис.грн. - доход вiд
отриманих вiдсоткiв, нарахованих по залишкам на поточних рахунках у банках.
Iншi доходи на кiнець звiтного року складають 176тис.грн. - дохiд вiд продажу
основних засобiв.
Фiнансовi витрати на кiнець звiтного перiоду складають 21560тис.грн., а саме сплаченi вiдсотки:
- за кредитами - 2432тыс.грн.;
- за договором позики - 15495тыс.грн.;
- за облигацiями - 3633тыс.грн.
Iншi витрати на кiнець звiтного року складають 357тис.грн. - залишкова вартiсть
списаних основних засобiв.
Витрати з податку на прибуток на кiнець звiтного року, складають 1492тис.грн.
Прибуток на кiнець звiтного перiоду складає 471тис.грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 0,00593грн.
Звiт про рух коштiв станом на 31.12.2016р.
Iншi надходження (стр. 3095)у результатi операцiйної дiяльностi на кiнець звiтного
перiоду складають 431тис.грн., в т.ч.
- Одержанi кошти на виплату лiкарняних - 375тис.грн.;
- Передоплата за сировину - 56тис.грн.
Iншi витрачання(стр. 3190)у результатi операцiйної дiяльностi на кiнець звiтного
перiоду складають 3117тис.грн., в т.ч.:
- Видача коштiв пiд звiт - 782тис.грн.;
- Сплаченi кошти на благодiйнiсть неприбутковим установам - 625тис.грн.;
- Сплаченi вiдсотки за облiгацiями - 236,4тис.грн.;
- та iншi.
Отримання позики (стр.3305) у 2016роцi - 23500тис.грн. - кредит згiдно з договором
№НК 1066 вiд 14.06.16р. у АТ " ТАСКОМБАНК".
Погашенi позики (стр. 3350) у 2016роцi - 15600тис.грн., частково кредит згiдно з
Кредитним договором №1/1015204 вiд 13.02.2013 у ПАТ "КРЕДИТ АГРIГОЛЬ", кредит
згiдно з договором №НК 1066 вiд 14.06.16р. у АТ " ТАСКОМБАНК".
Витрачання на спрату вiдсоткiв (стр. 3360) у 2016р. - 2019тис.грн. - сплата
вiдсоткiв по кредитним лiнiям.
Звiт про власний капiтал за 2016рiк.
До складу власного капiталу пiдприємства входять зареєстрований капiтал, капiтал у
дооцiнках, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток. Станом на 31.12.2016р.
заявлений та повнiстю сплачений зареєстрований капiтал товариства становить
61129270,51 грн. Протягом 2016р. Товариство не здiйснювало додатковий випуск
простих iменних акцiй. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на
31.12.2015року подiлено на 79388663 простих iменних акцiї номiнальною вартiстю
0,77грн. кожна, на загальну суму 61129270,51 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй № 413/1/11 вiд 18.08.2011р.
У результатi переходу на Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського облiку було
проведено переоцiнку основних засобiв станом на 31.12.2012рiк. Сума капiталу у
дооцiнках станом на 31.12.2015року становить 6569тис.грн. Протягом звiтного року
було нараховано амортизацiю на суму дооцiнки у розмiрi 764тис.грн. Капiтал у
дооцiнках станом на 31.12.2016року становить 5805тис.грн.

На початок звiтного року резервний капiтал складає 1433тис.грн. У 2016роцi
вiдрахувань до резервного капiталу здiйснено не було. Станом на 31.12.2016року
резервний капiтал складає - 1433тис.грн. Страховi резерви та забезпечення
наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2016року не нараховувалися.
Викуп акцiй власної емiсiї на протязi 2016року товариством не здiйснювався.
На пiдставi акта податкової перевiрки у 2016роцi були вiдкоригованi окремi
показники фiнансової звiтностi на початок року, а саме: зменшено поточну
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) на суму
593тис.грн., а також зменшено нерозподiлений прибуток (стр. 1420) на суму
593тис.грн. Пiсля коригування нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду
складає 23183тис.грн.. Протягом 2016року пiдприємство отримало прибуток у розмiрi
471тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року становить
24418тис.грн.
5. Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони
вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону
або значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних
рiшень. Пiд час розгляду кожного можливого випадку з пов'язаними сторонами увага
придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Наведенi нижче пiдприємства представляють собою групу пов'язаних сторiн Компанiї:
1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ"02152 Київська область д/в м. Київ
проспект Павла Тичини, буд. 1В, оф. А504
Вид дiяльностi: 21.20 виробництво фармацевтичним препаратiв i матерiалiв
Код ЄДРПОУ: 05430596
Ознака, згiдно з якою особа є пов'язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS
HOLDING LTD", 320622, КIПР Р.С. 4003 м. Лiмассол ЕсКей ХАУС, Спайру Кiпрiану, 61
Частка в статутному капiталi - 99.841187651693 %
Генеральний директор - Тiлахун Гобезайєху Єйасу
2. Назва юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аптеки
Скайфарм", 02091, м. Київ, Харкiвське шосе, 56
Вид дiяльностi: 47.73. роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в
спецiалiзованих магазинах
Код ЄДРПОУ: 39268410
Ознака, згiдно з якою особа є пов'язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS
HOLDING LTD", 320622, КIПР Р.С. 4003 м. Лiмассол ЕсКей ХАУС, Спайру Кiпрiану, 61
Частка в статутному капiталi - 100 %
Директор - Водолазський Сергiй Олександрович
3. Назва юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скайфарм
Холдiнг", 04073, м. Київ, провулок Куренiвський, 15
Вид дiяльностi: 46.46, оптова торгiвля фармацевтичними товарами
Код ЄДРПОУ: 37896578
Ознака, згiдно з якою особа є пов'язаною: Limited liability company "MIRAPHYTOS
HOLDING LTD", 320622, КIПР Р.С. 4003 м. Лiмассол ЕсКей ХАУС, Спайру Кiпрiану, 61
Частка в статутному капiталi - 100 %
Директор - Слинько Анатолий Анатолiйович
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Компанiя мала такi операцiї iз
пов'язаними сторонами:
ПРАТ "ФIТОФАРМ" - ТОВ "Скайфарм Холдiнг". Надання у 2016 роцi ТОВ "Скайфрам
Холдiнг" вiд ПРАТ "ФIТОФАРМ" безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги у
розмiрi 151700грн.(договiр вiд 13.03.2015р.)
6. Операцiйнi ризики пiдприємства.
1. Нестабiльнiсть економiки. Постiйне пiдвищення цiн негативно впливає на
конкуренцiю цiн низьковартiсних лiкарських засобiв.
2. Ненадiйнiсть кiнцевих покупцiв, що приводить до затримки оплати за доставлену
продукцiю.
3. Низька купiвельна спроможнiсть населення України. Лiкарськi засоби, що випускає
пiдприємство належать до низьковартiсних товарiв, тому їх продаж дуже залежить вiд
купiвельної спроможностi населення, що використовуються найбiльше не захищеними
верстами населення.
4. Жорстка конкуренцiя на фармацевтичному ринку (на ринку присутнi 130 вiтчизняних
виробникiв, якi випускають пересiчнi позицiї i мають спроможнiсть пропонувати
додатковi знижки покупцям або iншi привабливi умови поставки).
7. Судовi справи пiдприємства:
1. 15.11.2016 року Рiшенням Господарського суду м.Києва стягнуто з ПРАТ "ФIТОФАРМ"
на користь ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" (ЄДРЮОФОП 22946976 ) 684 347,63 грн основного
боргу та 10 265,22 судового збору, справа № 910/8132/16, за позовом ПРАТ "АЛЬБА

УКРАЇНА" до ПРАТ "ФIТОФАРМ", про стягнення заборгованостi в розмiрi 1 285 611,27
грн.
2. 27.12.2016 року Постановою Київського апеляцiйного господарського суду визнано
та включено до реєстру вимог кредиторiв ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" (ЄДРЮОФОП 22946976)
грошовi вимоги ПРАТ "ФIТОФАРМ" у розмiрi 500 536,06 грн основого боргу та 2 756,00
грн судового збору, справа № 911/254/16 за заявою ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" про
банкрутство.
8. Подiй пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Пiдприємство не мало суттєвих подiй пiсля дати балансу.

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

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
30998764
84432, Донецька область, Лиманський район, смт.
Ярова, вул. Незалежності, буд. 7
2389
26.01.2001

д/н
2016р.
Умовно-позитивна

