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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ"
2. Організаційно-правова 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 адреса емітента
info@fitofarm.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№78(2831) Бюлетень "ВIдомостi НКЦПФР"

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.fitofarm.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
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)
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.

34. Примітки

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".

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 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
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
460
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

47.73

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ

10. Органи управління підприємства
Акцiонернi Товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Креді Агріколь банк"
2) МФО банку
300614
3) Поточний рахунок
26006500282201
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Креді Агріколь банк"
5) МФО банку
300614
6) Поточний рахунок
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

..

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.

Опис

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

б/н

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, (див. Ліцензійний реєстр на право здійснення
господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів http://usuan.dls.gov.ua/

11.08.2017

11.08.2022

Пiдприємство у виготовленнi своєї продукцiї використовує прекурсори, тому i була отримана дана лiцензiя. Ліцензія була переоформлена в 2017 році в зв'язку з
закінчення терміну дії попередньої ліцензії. Термін дії ліценції до 11.08.2022 р.

Опис
Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами

б/н

22.01.2018

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

..

Лiцензiя була переоформлена у зв'язку з розширенням місця провадження діяльності с оптової торгівлі (додаткового до адреси провадження діяльності Донецька обл, м.
Бахмут ,вул Ювілейна 67 - Аптечний склад №1 отримана ліцензія на місце діяльності Київська обл, Бориспільский район, с. Велика Олександрівка ,вул Бориспільська 7 Опис
Аптечний склад №2) див http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx Лiцензiя була отримана для здiйснення одного з основних видiв дiяльностi оптова торгiвля лiкарськими засобами.
Імпорт лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)

Серія АЕ
№295490
Опис

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.
Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Щербань Лариса Владиславівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1984
5. Освіта**.
Вища, Донецький національний університет, спеціаліст з економіки підприємства
6. Стаж роботи (років)**.
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "ЧАЙКА-ЛЮКС", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
06.11.2017 3 роки
9. Опис.
Протягом року на посаді відбувались наступні зміни : у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства на позачергових загальних зборів акціонерів
(протокол № 2 вiд 06.11.2017 року) було прийнято рішення звільнити членів наглядової ради, у тому числі голову Курганова Руслана Анатолійовича.). Члена Наглядової ради - акціонера
Щербань Ларису Владиславiвну було обрано згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 2 вiд 06.11.2017 року) та затверджено Головою наглядової ради згiдно з
протоколом №06/11/17 засiдання Наглядової ради ПРАТ "ФIТОФАРМ" вiд 06.11.2017 р 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; 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам
про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного 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 Виконавчого органу по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів
Виконавчого органу про діяльність Товариства; 25) контроль виконання рішень Зборів; 26) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких
перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства; 29) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства; 30) вирішення
інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 31) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а
також обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. 32) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі
облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо.
Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням "Про Наглядову раду" Наглядова Рада має право: 1)одержувати від Виконавчого органу 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". 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 "ЧАЙКА-ЛЮКС" (місцезнаходження:
64340, Харківська обл., Ізюмський район, сільрада Червонооскільська, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, будинок 8)
1. Посада.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ситник Iрина Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1966
5. Освіта**.
Саратовський ордена знак подяки економічний інститут, економіст
6. Стаж роботи (років)**.
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
заступник директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр ТОВ "Автогалс".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
01.05.2002 строк дiї трудового договору
9. Опис.
Головний бухгалтер має права, передбачені чинним законодавством України й локальними нормативними документами підприємства, а саме: - установлювати службові обов'язки для
працівників бухгалтерії; - вимагати від усіх підрозділів, служб і працівників підприємства в частині оформлення фінансово-господарчих операцій первинних документів і їх надання в
бухгалтерію для ведення бухгалтерського й податкового обліку; - погоджувати призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб; - розглядати й візувати договори й
угоди, що укладаються підприємством для одержання або відпустку товарно-матеріальних цінностей, на наданій робіт і послуг, а також накази й розпорядження з питань фінансовогосподарчої 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 фінансовогосподарчої 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. Головний бухгалтер є штатним працiвником Товариства i одержала заробiтну плату в сумi 101780,49грн. за 2017рік.
1. Посада.
Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Тiлахун Гобезайєху Єйасу
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1964
5. Освіта**.
Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарча академія, магістр ветеринарних наук
6. Стаж роботи (років)**.
21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Генеральний директор ТОВ "ГлаксоСмiтКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
16.11.2016 5 років
9. Опис.
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 загальне 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 20 %
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 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, має права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та визначені додатково
Положенням "Про виконавчий орган" Товариства 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 в сумі 216155,61грн. , 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.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Шпонарська Галина Іванівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1960
5. Освіта**.
Вища, Донецький політехнічний інститут, кваліфікація - інженер хімік технолог
6. Стаж роботи (років)**.
40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПРАТ "ФІТОФАРМ" , заступник начальника відділу збуту
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
06.11.2017 3 роки
9. Опис.
Протягом року на посаді відбулись такі зміни: На річних загальних зборах акціонерів 21.04.2017р. у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства
було прийнято рішення "Припинити повноваження дiючих на момент проведення рiчних Загальних зборiв Товариства Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана
Анатолiйовича, Насонової Галини Миколаївни, Зац Вiктора Володимировича" та Обрати до складу Наглядової ради Товариства: - Курганова Руслана Анатолiйовича (акцiонера Товариства);
- Нiкiтенка Олексiя Миколайовича (акцiонера Товариства); - Циганкова Георгiя Володимировича (акцiонера Товариства)." На позачергових загальних зборах акціонерів 06.11.2017р. було
прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства Курганова Руслана Анатолiйовича, Нiкiтенка Олексiя Миколайовича, Циганкова Георгiя
Володимировича. Члена Наглядової ради - акціонера Шпонарську Галину Iванiвну було обрано згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол №2 вiд 06.11.2017 року).
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; 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)
депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 19) надсилання в порядку,
передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного 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 Виконавчого органу по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки
номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів Виконавчого органу про діяльність Товариства; 25) контроль виконання рішень Зборів; 26) надання згоди на отримання
Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства; 29) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 20 % від
розміру статутного капіталу Товариства; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 31) обрання або припинення
повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. 32) прийняття рішення про розміщення
Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням "Про Наглядову раду" Наглядова
Рада має право: 1)одержувати від Виконавчого органу 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: 04.01.2010 р 22.08.2017 р заступник начальника мережі аптек ВАТ "ФІТОФАРМ" (ПАТ "ФІТОФАРМ", ПРАТ "ФІТОФАРМ"). Не обіймає посади на інших підприємствах.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Циганков Георгiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1945
5. Освіта**.
Вища, Київський полетхнічний інститут, кваліфікація - інженер-механік.
6. Стаж роботи (років)**.
52
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
директор ТОВ "УРБЕК"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
06.11.2017 3 роки
9. Опис.
Протягом року на посаді відбулись такі зміни: На річних загальних зборах акціонерів 21.04.2017р. у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства
було прийнято рішення "Припинити повноваження дiючих на момент проведення рiчних Загальних зборiв Товариства Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана
Анатолiйовича, Насонової Галини Миколаївни, Зац Вiктора Володимировича" Члена Наглядової ради -акціонера Циганкова Георгiя Володимировича було спочатку обрано згідно рішення
річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н вiд 21.04.2017 року) та удруге переобрано на позачергових Загальних зборах акціонерів (протокол №2 вiд 06.11.2017 року). ). 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; 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)
депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 19) надсилання в порядку,
передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного 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 Виконавчого органу по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки
номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів Виконавчого органу про діяльність Товариства; 25) контроль виконання рішень Зборів; 26) надання згоди на отримання
Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства; 29) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 20 % від
розміру статутного капіталу Товариства; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 31) обрання або припинення
повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. 32) прийняття рішення про розміщення
Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням "Про Наглядову раду" Наглядова
Рада має право: 1)одержувати від Виконавчого органу 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: З 16.03.2007 року
по 15.10.2015 року директор ТОВ "УРБЕК". На теперішній час пенсіонер. Не обіймає посади на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

Голова Наглядової
Ради

Щербань Лариса Владиславівна

Головний
бухгалтер

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

5

6

7

8

9

20

0.00002519251

20

0

0

0

Ситник Iрина Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Шпонарська Галина Іванівна

20

0.00002519251

20

0

0

0

Член Наглядової
ради

Циганков Георгiй Володимирович

20

0.00002519251

20

0

0

0

60

0.00007557754

60

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Limited liability company "MIRAPHYTOS
HOLDING LTD"

320622

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій (у
відсотках)

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

79262584

99.841187651693

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій (у
відсотках)

0

0

0

79262584

99.841187651693

79262584

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
0
Усього

прості
іменні

привілейовані
іменні

79262584

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних зборів

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів

99.98969
Порядок денний Зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Генерального директора Товариства про його дiяльнiсть у 2016 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 4. Звiт Наглядової ради Товариства про її дiяльнiсть у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 7. Прийняття
рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльноправових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв. З питання № 1 порядку денного ВИРIШИЛИ: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у наступному складi: голова Лiчильної
комiсiї _ Кулага Валерiй Анатолiйович, члени Лiчильної комiсiї _ Єлєтiна Ольга Василiвна, Омельченко Юлiя Сергiївна. З питання № 2 порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на цих загальних зборах Товариства: бюлетенi для голосування засвiдчуються
шляхом використання унiкального штрих-коду, який забезпечує шифрування iнформацiї та забезпечує її зчитування вiдповiдними технiчними засобами. З питання № 3
порядку денного:ВИРIШИЛИ: 3.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2016 роцi
задовiльною та такою, що вiдповiдає iнтересам та метi дiяльностi Товариства. З питання № 4 порядку денного:ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити звiт Наглядової ради
Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 роцi задовiльною. З питання № 5 порядку денного: ВИРIШИЛИ: 5.1. Затвердити рiчний звiт
Товариства за 2016 рiк. З питання № 6 порядку денного ВИРIШИЛИ: 6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi, у розмiрi
471 067(чотириста сiмдесят одна тисяча шiстдесят сiм) гривень 89 копiйок спрямувати на розвиток виробництва. З питання № 7 порядку денного ВИРIШИЛИ: 7.1.
Припинити повноваження дiючих на момент проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана
Анатолiйовича, Насонової Галини Миколаївни,Зац Вiктора Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чиннiсть з моменту прийняття цього рiшення
Загальними зборами. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй. З питання № 8 порядку денного ВИРIШИЛИ: 8.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: - Курганова Руслана Анатолiйовича (акцiонера
Товариства); - Нiкiтенка Олексiя Миколайовича (акцiонера Товариства); - Циганкова Георгiя Володимировича (акцiонера Товариства). З питання № 9 порядку денного
ВИРIШИЛИ: 9.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 9.2. Визначити в
частинi оплати працi членiв Наглядової ради Товариства, що договiр з членом Наглядової ради є безоплатним. 9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що укладатимуться мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства. З питання № 10 порядку
денного ВИРIШИЛИ:10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих
Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв з: - ТОВ "БАДМ" (код ЄДРПОУ 31816235), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, на суму
126 000 000 (сто двадцять шiсть мiльйонiв) гривень; - ТОВ "Вента ЛТД" (код ЄДРПОУ 21947206), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, на суму 54 250
000 (п_ятдесят чотири мiльйони двiстi п_ятдесят тисяч)гривень; - Спiльне українсько-естонське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Оптiма-Фарм, ЛТД" (код ЄДРПОУ 21642228), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, на суму 125 650 000(сто двадцять п_ять мiльйонiв шiстсот
п_ятдесят тисяч) гривень; - ТОВ "Фармат ЛТД" (код ЄДРПОУ 38419214), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, на суму 28 000 000 (двадцять вiсiм
мiльйонiв) гривень; - ТОВ "Фармпланета" (код ЄДРПОУ 36852896), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, на суму 17 100 000 (сiмнадцять мiльйонiв сто
тисяч) гривень; - ПАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ КРЕМIНЬ (код ЄДРПОУ 24559002), Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв, на суму 55 000 000
(п_ятдесят п_ять мiльйонiв) гривень; -ПАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ КРЕМIНЬ (код ЄДРПОУ 24559002), Договiр добровiльного страхування вантажiв на суму 20 000
000 (двадцять мiльйонiв) гривень; - ПАТ ТАСКОМБАНК (код ЄДРПОУ 09806443), Кредитний договiр на суму 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень, Договiр про
авалювання векселiв на суму 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, Договiр застави майна на суму 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень; - ПАТ ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 00032112), Кредитний договiр на суму 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень, Договiр застави на суму
20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень.

Опис

чергові

Вид загальних зборів

позачергові
X

Дата проведення

06.11.2017

Кворум зборів

99.98969
Iнiцiатором проведення позачергових зборiв була Наглядова рада Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ Зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3.
Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 4. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 5. Обрання
членiв Наглядової ради Товариства.6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 7.
Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. З питання № 1 порядку денного ВИРIШИЛИ: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових
Загальних зборiв Товариства у наступному складi: голова Лiчильної комiсiї Кулага В.А., члени Лiчильної комiсiї Єлєтiна О.В., Омельченко Ю.С. З питання № 2 порядку
денного ВИРIШИЛИ: 2.1. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на цих загальних зборах Товариства: бюлетенi для голосування
засвiдчуються шляхом використання унiкального штрих-коду, який забезпечує шифрування iнформацiї та забезпечує її зчитування вiдповiдними технiчними засобами.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З
питання № 3 порядку денного ВИРIШИЛИ: 3.1. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 3.2. Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв пiдписати Статут
Товариства у новiй редакцiї. 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов_язки, за власним розсудом визначити осiб, якi
будуть вчиняти дiї, пов_язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї. З питання №4 порядку денного ВИРIШИЛИ: 4.1. Припинити повноваження
дiючих на момент проведення цих позачергових Загальних зборiв Товариства Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана Анатолiйовича, Нiкiтенка
Олексiя Миколайовича,Циганкова Георгiя Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чиннiсть з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами.
З питання № 5 порядку денного ВИРIШИЛИ: 5.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: - Щербань Ларису Владиславiвну (акцiонера Товариства); Шпонарську Галину Iванiвну (акцiонера Товариства); - Циганкова Георгiя Володимировича (акцiонера Товариства). З питання № 6 порядку денного ВИРIШИЛИ: 6.1.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 6.2. Визначити в частинi оплати працi
членiв Наглядової ради Товариства, що договiр з членом Наглядової ради є безоплатним. 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi
Товариства цивiльно-правовi договори, що укладатимуться мiж Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З питання № 7 порядку денного ВИРIШИЛИ: 7.1.
Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства наступних значних правочинiв з: - ПАТ "ТАСКОМБАНК"(код ЄДРПОУ 09806443), авалювання векселiв на суму 96 000 000 (дев_яносто шiсть мiльйонiв)
гривень;- ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК (код ЄДРПОУ 14282829), кредитний договiр на суму 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень та
договiр застави майна (автомобiлiв) на суму 12 000 000 (дванадцять мiльйонiв) гривень; - ТОВ ВАРРАНТ IНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38707529), купiвля-продаж цiнних
паперiв на суму 32000000 (тридцять два мiльйони) гривень; - ТОВ ВАРРАНТ IНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38707529), купiвля-продаж корпоративних прав на суму 35000000
(тридцять п_ять мiльйонiв) гривень; - ТОВ ВАРРАНТ IНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38707529), купiвля-продаж цiнних паперiв на суму 46000000 (сорок шiсть мiльйонiв)
гривень; - ДП СПИРТОВОЇ ТА ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРСПИРТ (код ЄДРПОУ 37199618), поставка спирту на внутрiшнiй ринок на суму 70 000
000 (сiмдесят мiльйонiв) гривень; - ТОВ БАДМ (код ЄДРПОУ 31816235), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 150 000 000 (сто п_ятдесят
мiльйонiв) гривень; - ТОВ ВЕНТА ЛТД (код ЄДРПОУ 21947206),купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 65 000 000 (шiстдесят п_ять мiльйонiв)
гривень; - СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОПТIМА-ФАРМ, ЛТД
(код ЄДРПОУ 21642228), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 150000000 (сто п_ятдесят мiльйонiв) гривень; - ТОВ ФАРМАТ ЛТД (код
ЄДРПОУ 38419214), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 35 000 000 (тридцять п_ять мiльйонiв) гривень; - ТОВ ФАРМПЛАНЕТА (код
ЄДРПОУ 36852896), купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень; - ТОВ ТОМАШ (код ЄДРПОУ 25184975),
купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок на суму 30000000 (тридцять мiльйонiв) гривень; - ПП ЯН (код ЄДРПОУ 20036365), постачання скляних виробiв
медичного призначення на суму 50000000 (п_ятдесят мiльйонiв) гривень.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

2

3

413/1/11

Державна комiсiя з цiнних
паперів та фондового ринку

1
18.08.2011

Тип цінного паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість акцій
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна номінальна
вартість (грн.)

Частка у статутному
капіталі (у відсотках)

4

5

6

7

8

9

10

UA4000068951

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

0.77

79388663

61129270.51

100.000000000000

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".
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2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні 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.)

Процентна ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу у звітному
періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

108/2/2016 серiя Б

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

1000.00

30000

Бездокументарнi
iменнi

30000000.00

40.000000000000

календарний
мiсяць

11999700.00

31.12.2021

06.10.2016

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 облiгацiй здiйснюється Емiтентом з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за власною iнiцiативою Емiтента не передбачена. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв не передбачена. Емiтенту було видане тимчасове свiдоцтво про реєстрацiї
випуску облiгайiї пiдприємства №108/2/2016-Т (дата реєстрацiї 06.10.2016р.) 13.01.2017 року тимчасове свiдоцтво було скасовано, у зв'язку iз оформленням нового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгайiї
пiдприємства №108/2/2016 вiд 13.01.2017р. (дата реєстрацiї 06.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.).
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10.10.2016

Нацiональна комiсiя з
цiннизх паперiв та
фондового ринку

109/2/2016 серiя В

1000.00

Бездокументарнi
iменнi

34617

34617000.00

календарний
мiсяць

40.000000000000

13846453.83

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
облiгацiй здiйснюється Емiтентом з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за власною iнiцiативою Емiтента не передбачена. Можливiсть дострокового
погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв не передбачена. Емiтенту було видане тимчасове свiдоцтво про реєстрацiї випуску облiгайiї пiдприємства №109/2/2016-Т (дата реєстрацiї 10.10.2016р.) 13.01.2017 року
тимчасове свiдоцтво було скасовано, у зв'язку iз оформленням нового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгайiї пiдприємства №109/2/2016 вiд 13.01.2017р. (дата реєстрацiї 10.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.).
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08.11.2016

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

116/2/2016 серiя А

1010.00

Бездокументарнi
iменнi

35032

35382320.00

календарний
мiсяць

40.000000000000

14152928.00

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
облiгацiй здiйснюється Емiтентом з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року включно. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за власною iнiцiативою Емiтента не передбачена. Можливiсть дострокового
погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв не передбачена. Емiтенту було видане тимчасове свiдоцтво про реєстрацiї випуску облiгайiї пiдприємства №116/2/2016-Т (дата реєстрацiї 08.11.2016р.) 13.01.2017 року
тимчасове свiдоцтво було скасовано, у зв'язку iз оформленням нового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгайiї пiдприємства №116/2/2016 вiд 12.01.2017р. (дата реєстрацiї 08.11.2016р., дата видачі 12.01.2017р.).
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2) Дисконтні облігації
Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн.)

1

2

3

4

5

0.00

0

д/н

Кількість у випуску Форма існування та форма
(штук)
випуску

Загальна номінальна
вартість (грн.)

Дата погашення
облігацій

6

7

8

д/н

0.00

д/н

Опис

3) Цільові (безпроцентні) 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.)

1

2

3

4

5

6

7

0.00

0

д/н

0.00

д/н

Найменування товару (послуги), під Дата погашення
який здійснено випуск
облігацій
8

9
д/н

Опис

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

38858

33117

0

0

38858

33117

будівлі та
споруди

14987

11805

0

0

14987

11805

машини та
обладнання

7659

6552

0

0

7659

6552

транспортні
засоби

7665

6941

0

0

7665

6941

земельні
ділянки

1038

979

0

0

1038

979

інші

7509

6840

0

0

7509

6840

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

38858

33117

0

0

38858

33117

Усього

Опис 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.
Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01.11.2017р. на підставі Наказа №171-ОД "Про проведення інвентаризації".
На початок звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 60740,0тис.грн., знос - 21882,0тис.грн., залишкова вартiсть - 38858,0тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 1038,0тис.грн., знос - 0,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1038,0тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 21055,0тис.грн., знос - 6068,0тис.грн., залишкова вартiсть -14987,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 18270,0тис.грн., знос - 10611,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7659,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 11167,0тис.грн., знос - 3502,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7665,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2921,0тис.грн., знос - 1303,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1618,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 6289,0тис.грн., знос - 398,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5891,0тис.грн.
Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на загальну суму 1796,0тис.грн., а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 247,0тис.грн;
- машини та обладнання - 627,0тис.грн.;
- транспортнi засоби - 638,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 54,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби - 230,0тис.грн.
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 3266,0тис.грн., знос - 859,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2407,0тис.грн., а саме:
- земельні ділянки - 59,0тис.грн.
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2964,0тис.грн., знос - 662,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2302,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 78,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн., залишкова вартiсть - 23,0тис.грн.;
- транспортнi засоби : первiсна вартiсть - 124,0тис.грн., знос - 108,0тис.грн., залишкова вартiсть - 16,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 41,0тис.грн., знос - 34,0тис.грн., залишкова вартiсть -7,0тис.грн.
Протягом року було нараховано амортизацiї на загальну суму 5130,0тис.грн., а саме:
- будинки та споруди - 1127,0тис.грн.,
- машини та обладнання - 1712,0тис.грн.,
- транспортнi засоби - 1346,0тис.грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар - 414,0тис.грн.,
- iншi основнi засоби - 531,0тис.грн.,
На кiнець звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 59270,0тис.грн., знос - 26153,0тис.грн., залишкова вартiсть - 33117,0тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 979,0тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова вартiсть - 979,0тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 18338,0тис.грн., знос - 6533,0тис.грн., залишкова вартiсть - 11805,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 18819,0тис.грн., знос - 12267,0тис.грн., залишкова вартiсть - 6552,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 11681,0тис.грн., знос - 4740,0тис.грн., залишкова вартiсть - 6941,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2934,0тис.грн., знос - 1684,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1250,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 6519,0тис.грн., знос - 929,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5590,0тис.грн.
Вартість оформлених в заставу основних засобів - 29000,0тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,тощо)- 2688,0тис.грн.
первісна (переоцінена)вартість повністю амортизованих основних засобів - 6278,0тис.грн.
Ступень зносу основних засобів по групах:
- будівлі та споруди - 35,63%
- машини та обладнання - 65,18%
- транспортні засоби - 40,58%
- земельні ділянки -0,0%
- інші основні засоби - 27,64%
Невиробничих основних засобів у підприємства немає.
Всi основнi засоби находяться у належному станi.
Технiчне обслуговування та ремонт основних засобiв проводяться у термiни зазначенi у технiчних умовах використання основних засобiв.
Пiдприємство проводить поточні та капiтальнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання.
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.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

95978

92785

Статутний
капітал (тис.
грн.)

61129

61129

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

61129

61129

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(95978.000 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 та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Х

18542.00

Х

Х

короткостроковi кредити банку АТ "ТАСКОМБАНК"

14.06.2016

5742.00

18.000

13.06.2019

короткостроковий кредит банку ПАТ "ПУМБ"

23.11.2017

10380.00

17.500

19.11.2018

Овердрафт АТ "ТАСКОМБАНК"

14.06.2016

2420.00

19.000

13.06.2019

Зобов'язання за цінними паперами

Х

99999.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

99999.00

Х

Х

приватне розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених
облiгацiй серiї Б

06.10.2016

30000.00

40.000

31.12.2021

приватне розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених
облiгацiй серiї В

10.10.2016

34617.00

40.000

31.12.2021

приватне розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених
облiгацiй серiї А

08.11.2016

35382.00

40.000

31.12.2019

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

2046.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

39812.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

160399.00

Х

Х

Кредити банку, у тому числі :

Опис

НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ. КРЕДИТИ БАНКУ. Розмiр короткострокових кредитiв банкiв на кiнець звiтного року складає - 18542,0тис.грн. в т.ч.:
- кредит згiдно з договором №НК 1066 вiд 14.06.2016р. у АТ "ТАСКОМБАНК" - 5742,0тис. грн., ставка за користування кредитом 18% рiчних. Термiн
закiнчення договру 13.06.2019р.
- кредит згiдно з договором ПАТ "ПУМБ" - 10380,0тис.грн. Кредитний договiр № КIЛ-Кл-3340 вiд 23.11.2017р., сума кредиту по договору - 15 000 000,00 грн,
ставка за користування кредитом 17,5% рiчних, дата повернення 19.11.2018р.
- овердрафт АТ "ТАСКОМБАНК" - 2420,0тис.грн., ставка за користування кредитом 19% рiчних.
НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Податковi зобовязання на кiнець звiтного перiоду складають - 2046,0тис.грн.в т.ч.:
- вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1233,0тис.грн.
- поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного року складає 813,0тис.грн,
НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ, ЗА ОБЛIГАЦIЯМИ.
Заборгованiсть за облiгацiями на кiнець звiтного року складає 99999 тис.грн..
НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ.IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 39812,0тис.грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 5910,0тис.грн. - зворотна без заставна позика Мiрафiтос Холдiнг Компанiя ЛТД;
Кредиторська заборгованiсть за товари, робота та послуги на кiнець звiтного року складає 26963,0тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть зi страхування на кiнець звiтного року складає 204,0тис.грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соцiальному внеску.
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного року складає 877,0тис.грн., а саме заборгованiсть з оплати працi за грудень 2017року.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року складають 19,0тис.грн, а саме: авансовi внески замовникiв за медикаменти
та послуги.
Кредиторська заборгованiсть з учасниками на кiнець звiтного року складає 59,0тис.грн, а саме розрахунки по нарахованим дивiдендам, за перiод 19982002роки.
Iншi поточнi забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву вiдпусток станом на 31.12.2017року залишок складає 1990,0тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 3790,0тис.грн. в т.ч.:
- заборгованiсть з розрахункiв з пiдзвiтними особами - 15,0 тис.грн,
- заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за кредитами - 3775,0 тис.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 од. вим.)

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій формі
(тіс. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Таблетки. капсули

6319,66тис.фасовок

212598.06

46

6456,14тис.фасовок

152310.19

43

2

Настоянки та краплi з лiкарської
рослинної сировини

9022,67тис.фасовок

61273.94

13

9584,42тис.фасовок

50118.62

14

3

Мазi, пасти, гелi, креми

2617,73тис.фасовок

65614.18

14

2548,83тис.фасовок

45924.51

13

4

Спиртовi розчини та їх сумiшi

5990,81тис.фасовок

50592.64

11

6091,4тис.фасовок

37961.58

11

5

Воднi розчини, очнi каплi

6841,29тис.фасовок

33456.86

7

7025,37тис.фасовок

23964.73

7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та матерiали( лiкарськi трави,спирт,пак. матерiали,флакони, та iн.) (*див. прим. до змiсту)

70.00

2

Медичнi препарати iнших виробникiв (*див. прим. до змiсту)

8.00

3

Заробiтна плата (*див. прим. до змiсту)

22.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*
Найменування
Гранична
Вартість активів
Співвідношення граничної
Дата
уповноваженого сукупність емітента за даними
сукупності вартості правочинів до
прийняття
органу, що
вартості
останньої річної
вартості активів емітента за даними
рішення
прийняв
правочинів фінансової звітності
останньої річної фінансової
рішення
(тис. грн.)
(тис. грн.)
звітності (у відсотках)

№ з/п

1

2

1

21.04.2017

3

4

Загальні збори
акціонерів

5

616000

236958

Дата розміщення
Веб-сайт
особливої інформації в товариства, на
загальнодоступній
якому
інформаційній базі
розміщена
даних Комісії
інформація

Предмет правочину

6

7

8

9

259.961681

Предметом правочинів може бути купiвля-продаж лiкарських
засобiв, дiєтичних добавок, добровiльне страхування
фiнансових ризикiв, добровiльне страхування вантажiв,
кредитнi договори, договори про авалювання векселiв,
договори застави майна.

21.04.2017

www.fitofarm.ua

21.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ФIТОФАРМ" (протокол б/н вiд 21.04.2017 р.) попередньо схвалено вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом
одного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, предметом яких може бути купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, добровiльне страхування фiнансових ризикiв, добровiльне
страхування вантажiв, кредитнi договори, договори про авалювання векселiв, договори застави майна. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 616000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
Опис
фiнансової звiтностi - 236958 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 260%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 79 262 584 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.

2

06.11.2017

Загальні збори
акціонерів

816000

236958

Предметом правочинів може бути купiвля-продаж лiкарських
засобiв, дiєтичних добавок, добровiльне страхування
фiнансових ризикiв, добровiльне страхування вантажiв,
кредитнi договори, договори про авалювання векселiв,
договори застави майна.

344.364824

06.11.2017

www.fitofarm.ua

06.11.2017 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ФIТОФАРМ" (протокол №2 вiд 06.11.2017 р.) попередньо надано згоду на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської
дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, предметом яких може бути авалювання векселiв, купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, кредитнi
договори, договори застави майна, купiвля-продаж цiнних паперiв, корпоративних прав, поставка спирту на внутрiшнiй ринок, постачання скляних виробiв медичного призначення. Гранична сукупнiсть вартостi
Опис
правочинiв: 816000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 236958 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 344,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

21.04.2017

21.04.2017

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

21.04.2017

21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.11.2017

06.11.2017

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

06.11.2017

07.11.2017

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?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

2

1

3

2017

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/н

Інше (зазначити):

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
так
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
так
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

3

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

0

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

0

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ?

25

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д\н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення "Про нарахування та виплату дивiдендiв"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в
Документи надаються для
Копії документів
загальнодоступній інформаційній базі
ознайомлення безпосередньо в надаються на запит
даних НКЦПФР про ринок цінних
акціонерному товаристві
акціонера
паперів

Інформація розміщується на
власній інтернет- сторінці
акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Зміни аудитора не було

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревізійна коміссія відсутня з 2013року

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 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 оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

за ЄДРПОУ

05430596

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

8036600000

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Вид економічної діяльності

2018 | 01 | 01

за КВЕД

ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ

Середня кількість працівників

21.20

460

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

V
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

1648

1359

143

первісна вартість

1001

3063

3491

223

накопичена амортизація

1002

1415

2132

80

Незавершені капітальні інвестиції

1005

862

509

1283

Основні засоби

1010

38858

33117

28567

первісна вартість

1011

60740

59270

31020

знос

1012

21882

26153

2453

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

77263

45669

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

118631

80654

29993

II. Оборотні активи
Запаси

1100

42592

43524

37063

Виробничі запаси

1101

20637

23571

14756

Незавершене виробництво

1102

1130

1360

1938

Готова продукція

1103

15423

14568

10808

Товари

1104

5402

4025

9561

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

55104

69714

17193

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3658

6643

3629

з бюджетом

1135

6380

12680

236

у тому числі з податку на прибуток

1136

192

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2991

38110

1166

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

3098

1018

4967

Готівка

1166

107

--

161

Рахунки в банках

1167

2991

1018

4806

Витрати майбутніх періодів

1170

4500

4034

77

Інші оборотні активи

1190

4

--

10

Усього за розділом II

1195

118327

175723

64341

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

1200

--

--

--

Баланс

1300

236958

256377

94334

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

61129

61129

61129

Капітал у дооцінках

1405

5805

5139

8850

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

1433

1433

403

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

24418

28277

7688

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

92785

95978

78070

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

1200

1233

1929

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

105909

105909

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

25

Усього за розділом II

1595

107109

107142

1954

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

13000

18542

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

1000

товари, роботи, послуги

1615

20724

26963

11750

розрахунками з бюджетом

1620

144

813

554

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

665

--

розрахунками зі страхування

1625

205

204

165

розрахунками з оплати праці

1630

867

877

446

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

30

19

4

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

59

59

55

Поточні забезпечення

1660

1603

1990

315

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

432

3790

21

Усього за розділом IІІ

1695

37064

53257

14310

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

--

--

--

Баланс

1900

236958

256377

94334

БАЛАНС станом на 31.12.2017р.
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 ПрАТ "Фiтофарм" затверджена наказом по пiдприємству №16/1 вiд 22.01.2016р..
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 2017року. У балансi (звiтi про фiнансовий стан)
вiдображенi активи, зобов'язання i власний капiтал товариства.
Для пiдготовки до складання фiнансової звiтностi за 2017р. з урахуванням вимог МСФЗ, станом на 01.10.2017р. та на 01.11.2017р. була проведена повна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань
пiдприємства згiдно наказу №171-ОД вiд 23.10.2017р.
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: 3063,0тис.грн., знос - 1415,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1648,0тис.грн.
Протягом року надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму - 508,0тис.грн. - вiдеоролики, програмне забезпечення.
Протягом року вибуло нематерiальних активiв: первiсна вартiсть - 80,0тис.грн., знос - 80,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис. грн..
Нараховано амортизації на нематеріальні активи у 2017р. - 797,0тис.грн.
На кiнець звiтного року нематерiальнi активи складають - 3491,0тис.грн., знос - 2132,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1359,0тис.грн.
НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ:
Незавершені капітальні інвестиції на початок 2017 року в Балансі підприємства складали - 862,0тис.грн.
Надійшло у 2017році капітальних інвестицій на суму 2231,0тис.грн. в т.ч.:
- придбання (виготовлення) основних засобів - 1791,0тис.грн.
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 318,0тис.грн.
- придбання (створення) нематеріальних активів - 122,0тис.грн.
Веедено в експлуатацію у 2017році капітальних інвестицій на суму 2304,0тис.грн. в т.ч.:
- нематеріальних активів - 508,0тис.грн.
- основних засобів - 1796,0тис.грн.
Інше вибуття капітальних інвестицій - 280,0тис.грн.
На кiнець звiтного року незавершене будiвництво складає 509,0тис.грн., а саме:
- не введенi в експлуатацiю основні засоби - 108,0тис.грн.
- не введені в експлуатацію нематеріальні активи - 365,0тис.грн.
- iнше - 36,0тис.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.
Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01.11.2017р. на підставі Наказа №171-ОД "Про проведення інвентаризації".
На початок звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 60740,0тис.грн., знос - 21882,0тис.грн., залишкова вартiсть - 38858,0тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 1038,0тис.грн., знос - 0,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1038,0тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 21055,0тис.грн., знос - 6068,0тис.грн., залишкова вартiсть -14987,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 18270,0тис.грн., знос - 10611,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7659,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 11167,0тис.грн., знос - 3502,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7665,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2921,0тис.грн., знос - 1303,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1618,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 6289,0тис.грн., знос - 398,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5891,0тис.грн.
Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на загальну суму 1796,0тис.грн., а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 247,0тис.грн;
- машини та обладнання - 627,0тис.грн.;
- транспортнi засоби - 638,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 54,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби - 230,0тис.грн.
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 3266,0тис.грн., знос - 859,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2407,0тис.грн., а саме:
- земельні ділянки - 59,0тис.грн.
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2964,0тис.грн., знос - 662,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2302,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 78,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн., залишкова вартiсть - 23,0тис.грн.;
- транспортнi засоби : первiсна вартiсть - 124,0тис.грн., знос - 108,0тис.грн., залишкова вартiсть - 16,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 41,0тис.грн., знос - 34,0тис.грн., залишкова вартiсть -7,0тис.грн.
Протягом року було нараховано амортизацiї на загальну суму 5130,0тис.грн., а саме:
- будинки та споруди - 1127,0тис.грн.,
- машини та обладнання - 1712,0тис.грн.,
- транспортнi засоби - 1346,0тис.грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар - 414,0тис.грн.,
- iншi основнi засоби - 531,0тис.грн.,
На кiнець звiтного перiоду основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 59270,0тис.грн., знос - 26153,0тис.грн., залишкова вартiсть - 33117,0тис.грн., в т.ч.:
- земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 979,0тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова вартiсть - 979,0тис.грн.;
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 18338,0тис.грн., знос - 6533,0тис.грн., залишкова вартiсть - 11805,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 18819,0тис.грн., знос - 12267,0тис.грн., залишкова вартiсть - 6552,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 11681,0тис.грн., знос - 4740,0тис.грн., залишкова вартiсть - 6941,0тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2934,0тис.грн., знос - 1684,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1250,0тис.грн.;
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 6519,0тис.грн., знос - 929,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5590,0тис.грн.
Вартість оформлених в заставу основних засобів - 29000,0тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,тощо)- 2688,0тис.грн.
первісна (переоцінена)вартість повністю амортизованих основних засобів - 6278,0тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ: На початок звiтного року iншi фiнансовi iнвестицiї в балансі підприємства складають 77263,0тис.грн. - iнвестицiї незв'язаним сторонам:
- інвестиційні сертифікати "Актив Продакт" ТОВ в кількості 1240од. номінальною вартістю 1000,0грн. на загальну суму - 12400,0тис.грн.,
- акції прості імені (ПАТ "Ліга Логістик" та ПАТ "РА "РЕФЕЙ") в кількості 3243142од. на загальну 64863,0тис.грн.
У звітному періоді була реалізація акцій ПАТ "РА "РЕФЕЙ" в кількості 1579690од. на суму 31594,0тис.грн.
На кінець звітного періоду iншi фiнансовi iнвестицiї в балансі підприємства складають 45669,0тис.грн. - iнвестицiї незв'язаним сторонам:
- інвестиційні сертифікати "Актив Продакт" ТОВ в кількості 1240од. номінальною вартістю 1000,0грн. на загальну суму - 12400,0тис.грн.,
- акції прості імені ПАТ "Ліга Логістик" в кількості 1663452од. на загальну 33269,0тис.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.
Інвентаризація запасів у 2017році проводилась станом на 01.11.2017р. на підставі Наказу №171-ОД "Про проведення інвентаризації".
На кiнець звiтного року запаси товариства складають 43524,0тис.грн., якi складаються з:
- виробничi запаси - 23571,0тис.грн., а саме:
- сировина i матерiали - 13040,0тис.грн.,
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 6480,0тис.грн.,
- паливо - 477,0тис.грн.,
- тара i тарнi матерiали - 124,0тис.грн.,
- будiвельнi матерiали - 55,0тис.грн.,
- запаснi частини - 3232,0тис.грн.,
- МШП - 163,0тис.грн.,
- незавершене виробництво - 1360,0тис.грн.;
- готова продукцiя - 14568,0тис.грн.;
- товари - 4025,0тис.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 01.01.2017р. залишок резерву сумнiвних боргiв складає 139,0тис.грн. Протягом 2017року резерв сумнiвних боргiв нараховано 2929,0тис.грн. Дебiторську заборгованiсть в розмiрi
136,0тис.грн. списано за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Залишок станом на 31.12.2017р. складає 2932,0тис.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 31.12.2017р. складає 69714,0тис.грн. , у т.ч.:
- до 12 мiсяцiв - 69714,0тис.грн.
Найбiльшими боржниками пiдприємства є:
- ТОВ "Вента ЛТД" - 9319,0тис.грн.;
- СП "Оптима - Фарм" - 32017,0тис.грн.;
- ТОВ "Фармпланета" - 2029,0тис.грн.;
- ТОВ "БАДМ" - 23815,0тис.грн;
- інші незначні - 2534,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами на кiнець звiтного року складає - 6643,0тис.грн. в т.ч.:
- Вуглеенерготрейдінг ТОВ- 2740,0тис.грн.
- Zhejiang Chemicals Import and Export -1552,0тис.грн.
- Хімфарм АТ - 1119,0тис.грн.
- інші незначні - 1232,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає - 12680,0тис.грн. в т.ч.
- податок на додану вартiсть - 12676,0тис.грн..
- інші незначні - 4,0тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї i станом на 31.12.2017року складає 38110,0тис.грн., а саме:
- Сток Капітал ЛТД ТОВ -31594,0тис.грн.
- Добре тепло ТОВ - 3300,0тис.грн.
- Національний Фармацевтичний Університет- 1279,0тис.грн.
- Державний Експертний центр МОЗУ ДП - 908,0тис.грн.
- інші незначні - 1029,0 тис.грн.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках i в касi станом на 31.12.2017р. становлять - 1018,0тис.грн. на поточному рахунку у нацiональнiй валютi.
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 - 4034,0тис.грн. в т.ч.:
- Проект анализу фарм ринків ЕС-403,0тис.грн.
- витрати на розробку проекту аналiтичної нормативної документацiї на виробництво лiкувальних засобiв -822,0тис.грн.
- витрати на страхування автотранспорту, передплата на переодичні відання та інше - 2809,0тис.грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ: До складу власного капiталу пiдприємства входять зареєстрований капiтал, капiтал у дооцiнках, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Станом на 31.12.2017р. заявлений та повнiстю сплачений зареєстрований капiтал товариства становить 61129270,51 грн. Протягом 2017р. Товариство не здiйснювало додатковий випуск
простих iменних акцiй. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2017року 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.
Змін у Статутному капіталі у 2017році не було.
У результатi переходу на Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського облiку було проведено переоцiнку основних засобiв станом на 31.12.2012рiк. Сума капiталу у дооцiнках на початок
звітного періоду складала 5805,0тис.грн. Протягом звiтного року було нараховано амортизацiю на суму дооцiнки у розмiрi 666,0тис.грн. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017року
становить 5139,0тис.грн.
Резервний капітал протягом 2017 року залишився незмінним та складає 1433,0тис.грн.
Нерозподілений прибуток на початок 2017року в балансі підприємства складав - 24418,0тис.грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017р. підприємство отримало
прибуток в сумі - 3193,0тис.грн. Відрахування зі складу капіталу в дооцінках в сумі 666,0тис.грн. - збільшили нерозподілений прибуток.
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду в балансі підприємства складає - 28277,0тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На початок звiтного перiоду вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1200,0тис.грн. У результатi розрахунку на кiнець
звiтного року вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1233,0тис.грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 105909тис.грн.:
- зворотна беззаставна позика вiд Мiрафiтос Холдiнг Компанiя ЛТД - 5910,0тис.грн.,
- зобов'язання за облiгацiями - 99999,0тис.грн..
ПОТОЧНI ЗОБО'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На кiнець звiтного року пiдприємство має короткостроковi кредити банкiв на суму 18542,0тис.грн. - кредит згiдно з договором № НК 1066 вiд 14.06.16р у АТ " ТАСКОМБАНК" на суму
5742,0тис.грн.,
-договiр про надання банкiвських послуг з ПАТ "ПУМБ" на суму 10380,0тис.грн.
-наданні кошти по овердрафту- 2420,0тис.грн
Кредиторська заборгованiсть за товари, робота та послуги на кiнець звiтного року складає 26963,0тис.грн.
Найбiльш великими кредиторами є:
- ПП "Ян" - 1932,0тис.грн.
- ТОВ "Атомобiльна група"IСТ" - 7779,0тис.грн.
- СК "Кремінь" - 8470,0тис.грн.
- iншi несуттєвi - 8782,0 тис.грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв на кiнець року - бiльше 100 пiдприємств.
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного року складає 813,0тис.грн, а саме:
- податок з доходiв фiзичних осiб - 129,0тис.грн.;
- податок на прибуток - 665,0тис.грн.
- рентна плата за спец.використання води -2,6тис.грн.;
- рентна плата за користування надрами -2,0тис.грн.;
- екологiчний податок - 0,4тис.грн.;
- вiйськовий збiр - 14,0тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть зi страхування на кiнець звiтного року складає 204,0тис.грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соцiальному внеску.
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного року складає 877тис.грн., а саме заборгованiсть з оплати працi за грудень 2017року.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року складають 19,0тис.грн, а саме: авансовi внески замовникiв за медикаменти та послуги.
Кредиторська заборгованiсть з учасниками на кiнець звiтного року складає 59,0тис.грн, а саме розрахунки по нарахованим дивiдендам, за перiод 1998-2002роки.
Станом на 31.12.2017р. забезпечення виплат персоналу складає - 1990,0тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 3790,0тис.грн. а саме:
- заборгованiсть з розрахункiв з пiдзвiтними особами-15,0тис.грн,
- заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за кредитами - 3775,0тис.грн.
Генеральний директор

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

Головний бухгалтер

Ситник Iрина Володимирiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

2018 |01 |01

за ЄДРПОУ

05430596

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

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

2000

353791

292637

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(137530)

(119611)

Валовий:
прибуток

2090

216261

173026

збиток

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи

2120

2056

1699

Адміністративні витрати

2130

(19730)

(16242)

Витрати на збут

2150

(143932)

(130328)

Інші операційні витрати

2180

(7927)

(4614)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

46728

23541

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

124

163

Інші доходи

2240

32067

176

Фінансові витрати

2250

(42041)

(21560)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(31990)

(357)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

4888

1963

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1695

-1492

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

3193

471

2355

(--)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3193

471

збиток

збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

107930

80143

Витрати на оплату праці

2505

26639

19615

Відрахування на соціальні заходи

2510

5245

3897

Амортизація

2515

6261

7326

Інші операційні витрати

2520

149306

132375

Разом

2550

295381

243356

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

79388663

79388663

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

79388663

79388663

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.04021980

0.00593280

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.04021980

0.00593280

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

--

Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2017р.
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 353791,0тис.грн. Пiдприємство отримує дохiд вiд реалiзацiї як готової продукцiї, так i вiд реалiзацiї
продукцiї iнших фармацевтичних компанiй. У доходi вiд реалiзацiї готова продукцiя займає 94,7 %, iншi 4,4% - 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 -335219,0 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї послуг -3100,0 тис.грн.;
- дохiд вiд роздрiбної торгiвлi -15472,0 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт ,послуг) Товариства на кiнець перiоду складає 137530,0тис.грн., яка складається з витрат на виготовлення готової продукцiї пiдприємства
91,6 % та собiвартiсть медичних препаратiв iнших виробникiв 8,1%. 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 - 125997,0тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованої покупної продукцiї - 11187,0тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованих послуг - 346,0тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи на кiнець звiтного перiоду, складає 2056,0тис.грн., а саме:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв -1119 тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi -185 тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйної діяльності - 752,0 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати на кiнець звiтного року складають 19730,0тис.грн.
Витрати на збут на кiнець звiтного перiоду складають 143932,0тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати на кiнець звiтного перiоду складають 7927,0тис.грн, а саме:
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв -2842,0 тис.грн.;
- втрати вiд невiдповiдностi вимогам СНР - 89,0 тис.грн.;
- витрати на благодiйнi цiлi -520,0 тис.грн.;
- виплати вiдповiдно до колективного договору -330,0 тис.грн.;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi -3817,0 тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi -272,0 тис.грн.;
- визнанi штрафи, пенi, неустойки -57,0 тис.грн.;
Iншi фiнансовi доходи на кiнець звiтного року складають 124,0тис.грн. - дохід вiд отриманих вiдсоткiв, нарахованих по залишкам на поточних рахунках у банках.
Iншi доходи на кiнець звiтного року складають 32067,0 тис.грн., це 473,0 - дохiд вiд продажу основних засобiв, та 31594,0тис.грн.-дохiд вiд продажу акцій( фінансових інвестицій)
Фiнансовi витрати на кiнець звiтного перiоду складають 42041,0 тис.грн., а саме - сплаченi вiдсотки:
- за облигациями - 39999,0 тис.грн.
- за договором позики - 2042,0 тис.грн.;
Iншi витрати на кiнець звiтного року складають 31990,0 тис.грн. це 396,0тис.грн - залишкова вартiсть списаних основних засобiв, та 31594,0тис.грн -собівартість проданих акцій (
фінансових інвестицій)
Витрати з податку на прибуток на кiнець звiтного року, складають1695,0 тис.грн.
Прибуток на кiнець звiтного перiоду складає 3193,0 тис.грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 0,04020грн.
Генеральний директор

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

Головний бухгалтер

Ситник Iрина Володимирiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

2018 |01 | 01

за ЄДРПОУ

05430596

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

375045

310556

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

5145

5728

Надходження від повернення авансів

3020

1948

50

Інші надходження

3095

766

431

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(249545)

(212028)

Праці

3105

(21334)

(15745)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(5743)

(4630)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(6234)

(4798)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(806)

(503)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(5428)

(4295)

Витрачання на оплату авансів

3135

(69091)

(60031)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(263)

(583)

Інші витрачання

3190

(775)

(3117)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

29919

15833

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

--

64617

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

--

163

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(--)

(77263)

необоротних активів

3260

(2231)

(15077)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2231

-27560

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

110654

23500

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

105113

15500

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(35309)

(2019)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-29768

5981

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2080

-5746

Залишок коштів на початок року

3405

3098

8825

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

19

Залишок коштів на кінець року

3415

1018

3098

Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає
користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб пiдприємства у
використаннi цих грошових потокiв.
Звiт складено прямим методом.
В даних примiтках розкрито детальну iнформацiю про склад "Iнших надходженнь" та "Iнших витрачаннь" грошових коштiв за 2017рiк.
Iншi надходження (стр.3095)у результатi операцiйної дiяльностi на кiнець звiтного перiоду складають 766,0тис.грн., в т.ч.
- Одержанi кошти на виплату лiкарняних -506,2 тис.грн.;
- Передоплата за сировину - 259,8 тис.грн.
Iншi витрачання(стр. 3190)у результатi операцiйної дiяльностi на кiнець звiтного перiоду складають 775,0тис.грн., в т.ч.:
- Видача коштiв пiд звiт - 686,7 тис.грн.;
- iншi витрачання - 88,3 тис.грн.
Генеральний директор

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

Головний бухгалтер

Ситник Iрина Володимирiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05430596

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття

Код рядка

Зареєстрований
(пайовий) капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

61129

5805

--

1433

24418

--

--

92785

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення
помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований
залишок на
початок року

4095

61129

5805

--

1433

24418

--

--

92785

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

--

--

--

--

3193

--

--

3193

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників :
Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
капіталу : Викуп
акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

-666

--

--

666

--

--

--

Разом змін у
капіталі

4295

--

-666

--

--

3859

--

--

3193

Залишок на кінець
року

4300

61129

5139

--

1433

28277

--

--

95978

Неоплачений
капітал

Вилучений капітал

Всього

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ: До складу власного капiталу пiдприємства входять зареєстрований капiтал, капiтал у дооцiнках, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Станом на 31.12.2017р. заявлений та повнiстю сплачений зареєстрований капiтал товариства становить 61129270,51 грн. Протягом 2017р. Товариство не здiйснювало додатковий випуск
простих iменних акцiй. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2017року 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.
Змiн у Статутному капiталi у 2017роцi не було.
У результатi переходу на Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського облiку було проведено переоцiнку основних засобiв станом на 31.12.2012рiк. Сума капiталу у дооцiнках на початок
звiтного перiоду складала 5805,0тис.грн. Протягом звiтного року було нараховано амортизацiю на суму дооцiнки у розмiрi 666,0тис.грн. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017року
становить 5139,0тис.грн.
Резервний капiтал протягом 2017 року залишився незмiнним та складає 1433,0тис.грн.
Нерозподiлений прибуток на початок 2017року в балансi пiдприємства складав - 24418,0тис.грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017р. пiдприємство отримало
прибуток в сумi - 3193,0тис.грн. Вiдрахування зi складу капiталу в дооцiнках в сумi 666,0тис.грн. - збiльшили нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає - 28277,0тис.грн.
Генеральний директор

Тiлахун Гобезайєху Єйасу

Головний бухгалтер

Ситник Iрина Володимирiвна

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
2017року.
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
2017року i представляє комплект фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017р.;
- Звiту про фiнансовi результати (3вiту про сукупний дохiд) за 2017рiк,
- Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2017рiк,
- Звiту про власний капiтал за 2017рiк.
- 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.

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартостi активiв та зобов_язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче:
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов_язанi з ними питання;
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов_язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну
дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi
Судження щодо напряму утримування фiнансових iнструментiв.
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо напряму утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим
питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов_язанi з
призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Iнвестицiї, якi не мають активного ринку, внаслiдок заблокування руху НКЦПФР i вартiсть яких внаслiдок цього не може бути визначена, рекласифiкуються в категорiю наявних для
продажу iз облiком по собiвартостi, яка визначається на рiвнi останньої справедливої вартостi з наступним тестуванням на знецiнення.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв.
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення.
Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об_єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх
грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
При наявностi об_єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою.
По заблокованим цiнним паперам, за полiтикою Товариства оцiнюються пiдстави блокування руху та термiн часу з моменту прийняття рiшення про блокування. За цiнними паперами, по
яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття кримiнального провадження, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про
банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв). Знецiнення по цiнним паперам визнається в iндивiдуальному порядку , при цьому визнається
повнiстю до нульової вартостi, якщо воно є таким, що триває бiльше року з дати прийняття рiшення про блокування .
За цiнними паперами, рух яких припинено з пiдстав ознак фiктивностi, за полiтикою Товариства, знецiнення визнається до нульової вартостi повнiстю , якщо протягом року з дати рiшення
обiг цiнних паперiв не вiдновлюється i емiтенти не виключаються iз перелiку емiтентiв з ознаками фiктивностi, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про знецiнення (вiдкрито
справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв).
Кошти в банках, в яких розпочато процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуются до складу дебiторської заборгованостi та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних
боргiв
Середньосписочна чисельнiсть за 2017р. ФОТ, тис.грн
Виробничий персонал 87 5037,0
Загальновиробничий персонал 162 8487,0
Административний персонал 77 5139,0
Персонал по збуту 108 5651,0
Персонал мережi аптек 22 1210,0
Разом 457 25525,0
забезпечення спецодягом 43,0
забезпечення молоком 198,0
навчання персоналу 72,0
Разом витрати на персонал 25838,0

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1

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

АФ "Донаудитконсалт" ТОВ

2

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

30998764

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

84432, Донецька обл., Лиманський р-н., смт.Ярова вул.Незалежності, буд.7

4

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

2389
26.01.2001

5

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

6

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

321/4
28.01.2016

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04
- відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Компанії
безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Компанії, як
основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.
Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про економічні ресурси, а також наслідки операцій та
інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї не в повній мірі розкрита в Примітках до фінансової звітності.
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в
періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до
вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.
Під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2017р. керівництво Компанії розглянуло поправки, внесені
до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2017року і вважає, що вони не мають впливу на
фінансову звітність за 2017рік.
Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти,
відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та
фінансовий стан Компанії, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

02/12
18.12.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

18.12.2017 - 14.02.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

14.02.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

25000.00

