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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Галичфарм" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 05800293 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 79024,  Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, Опришкiвська 6/8 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (032) 294-99-50, ( 032) 294-99-50 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 Oksana.Skibinska@arterium.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 27.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень."Цiннi папери України"  27.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.halychpha
rm.com в мережі Інтернет 27.04.2012 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. 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  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. 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)  
30. Примітки: 
п.1 е - не заповнений , вiдсутня державна частка , Товариство не є монополiстом на ринку 
,облiгацiї не випускались тому рейтингова оцiнка не потрiбна. 
п.5 -не заповнений , вiдсутнi акцiонери , якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй у 
Товариства. 
п.7 - не заповнений . Загальними зборами у 2011 роцi , якi затверджували рiчну звiтнiсть за 
2010 рiк , рiшення прийнято :  дивiденди не нараховувати i не виплачувати. 
п.9(б) -не заповнений .Облiгацiї протягом року у Емiтента не випускались. 
п.9(в)-не заповнений.В звiтному перiодi Товариство не випускало будь-яких iнших цiнних 
паперiв. 
п.9(г) - не заповнений . В звiтному перiодi Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 
п.9(г') -не заповнений . Протягом звiтного перiоду Товариство викупом власних акцiй не 
здiйснювало. 
п.9(д)-не заповнений .Сертифiкати не видавались у звiтному перiодi , оскiльки акцiї переведенi 
у бездокументрарну форму iснування.Сертифiкати облiгацiй у звiтному перiодi не видавались. 
п.11(в)-iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними коштами є 
конфiденцiйною. 
п.14*-товариство не є фiнансовою установою. 
п.12 -не заповнений . Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не 
надавалися.   
п.28-не заповнений .Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ не складається. 
п.29-не заповнений.Цiльовi облiгацiї не випускались.  



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Галичфарм" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 АТ " Галичфарм" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Відкрите акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 79024 
3.1.5. Область, район 
 Львівська обл. Личакiвський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м. Львiв 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 Опришкiвська 6/8 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 Серiя А00 № 377399 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 10.06.1993 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 12 766 680 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 12 766 680 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Фiлiя " Захiдне РУ" АТ " Банк" Фiнанси та Кредит" 
3.3.2. МФО банку 
 325923 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26004017978980 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Фiлiя " Захiдне РУ" АТ " Банк" Фiнанси та Кредит" 
3.3.5. МФО банку 
 325923 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26003017978840 
3.4. Основні види діяльності 
 24.42.0 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 
 51.46.0 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 
 60.24.0 - Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 
3.5. 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 № 54 08.02.2006 Державна служба лiкарських 

засобiв i виробiв медичного 
призначення 

08.02.2011 

Опис 
Iнформацiя стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї лiцензiї : 
пiсля закiнчення термiну дiї видано нову лiцензiю серiя АВ № 501352 
вiд 25.01.11р     

Виробництво ветеринарних 
медикаментiв i 

препаратiв,оптова,роздрiбна 
торгiвля ветеринарними 

медикаментами i препаратами 

№230 23.06.2010 Державний департамент 
ветеринарної медицини 

необмежен
ий 

Опис Прогноз на продовження лiцензiї позитивний.  
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом 

загального користуування ( крiм 
надання послуг з перевезення 

пасажирiв таїх багажу на таксi) 

№ 12Л 20.04.2010 Мiнiстерство трансорту та 
звязку України .Державний 
департамент автомобiльного 

транспорту ( Укравтот 

необмежен
ий 

Опис Прогноз на одержання лiцензiї позитивний.  
Придбання,зберiгання,перевезен
ня,ввезення,вiдпуск,знищення 
прекурсорiв(списку2 таблицi 
IV)" Перелiку наркотичних 

засобiв , психотропних речовин 
i прекурсорiв) 

№ 65 07.06.2007 Комiтет з контролю за 
наркотиками 

07.06.2012 

Опис Iнформацiя стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї :пiсля 
закiнчення термiну дiї , буде подаватись на продовження.  

Оптова торгiвля лiкарськими 
засобами 

№ 68 25.07.2007 Державна служба лiкарських 
засобiв i виробiв медичного 

призначення 

25.07.2012 

Опис Iнформацiя стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї :пiсля 
закiнчення термiну дiї , буде подаватись на продовження.  

Виробництво лiкарських засобiв №32 25.01.2011 Державна iнспекцiя з 
контролю якостi лiкарських 

засобiв Мiнiстерства охорони 
здоров"я України 

необмежен
ий 

Опис Прогноз на продовження лiцензiї позитивний 
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Корпорацiя " Артерiум". 
Місцезнаходження об'єднання: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,139. 
Корпорацiя " Артерiум" створена на пiдставi добровiльного об"єднання Учасникiв i в т ч АТ " 
Галичфарм".Метою дiяльностi Корпорацiї є координацiя виробничої, наукової та iншої 
дiяльностi Учасникiв для вирiшення їх спiльних економiчних та соцiальних завдань на основi 
поєднання iнтересiв кожного її Учасника з загальними iнтересами , шляхом делегування 
Корпорацiї окремих повноважень , координацiї та централiзованого регулювання дiяльностi 
Учасникiв.Предметом дiяльностi Корпорацiї є - виробництво медпрепаратiв,виробництво 
медичної, мiкробiологiчної та парфюмерно-косметичної продукцiї, виробництво препаратiв для 
ветеринарiї, роздрiбна та оптова торгiвля лiкарськими засобами , та будя-яка iнша дiяльнiсть , 
що не суперечить чинному законодавству України.  

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



Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
Державного майна України 

по Львiвськiй областi 
20823070 

79000, Україна, Львівська обл., 
Галицький р-н, м,Львiв, 
вул.Сiчових Стрiльцiв,3 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Фiзичнi особи - 620 шт     7,6351 
Усього 0 

 
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ( осiб)      -        781 . 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом ( осiб) -
12. 
Чисельнiсть працiвникiв , якi працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня) ( осiб ) 
- 9. 
Фонд оплати працi тис.грн                                                                                         -    37771,7 
тис.грн. 
 Фонд оплати працi збiльшився вiдносно поперднього року на 26%. 
АТ " Галичфарм" керується кадровою програмою , в якiй прописане створення гiдних умов 
працi i пiклування про соцiальний захист працiвникiв.Зарплата перевищує середнi регiональнi 
показники.Серед переваг , якими користуються спiвробiтники:вiтамiнiзацiя ,щеплення , 
консультацiї лiкарiв рiзного профiлю , програми профiлактичного оздоровлення .Навчання 
персоналу проходит в 3 етапи:  
1) навчання кожного нового спiвробiтника при прийомi на роботу , яку включає в себе первинну 
професiйну пiдготовку з оцiнкою результатiв i допуском до роботи i навчання з питань GMP , 
проводиться тестування; 
2) подальше перiодичне навчання ( професiйне навчання, навчання з питаньGMP , ОП згiдно 
програмами пiдприємства; 
3) позапланове навчання i тренiнги ( за необхiднiстю) за результатами самоiнспекцiї i зовнiшнiх 
аудитiв. 
  Основними стратегiчними напрямками  з навчання i розвитку персоналу є : 
- Формування i розвиток високої культури менеджменту; 
-Створення органiзацiї , що самонавчається; 
-Формування внутрiшньго кадрового резерву. 
 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор виконавчий 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Блонський Олександр Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СС № 107867 19.07.1996 Iв-Франкiвським МУВС МВС в Iв-Франкiвськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1973 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1995р Київський державний економiчний унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 14 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ " Мир Книги" , директор. 
6.1.8. Опис 
  Директор виконавчий згiдно Статуту Товариства здiйснює дiї вiд iменi АТ " Галичфарм", 
представляє iнтереси АТ у вiдносинах з iншими особами , веде переговори та укладає угоди вiд 
iменi АТ. Виконавчий директор уповноважений керувати поточними справами АТ, наймати та 
звiльняти працiвникiв , застосовувати до них заходи заохочення та стягнення , затверджувати 
посадовi iнструкцiї працiвникiв АТ та iн. посадовi обов"язки .Умови дiяльностi та матерiального 
забезпечення директора виконавчого визначаються у контрактi.Контракт з директором 
виконавчим вiд iменi АТ пiдписує Голова Наглядової ради АТ . У посадової особи судимостей 
за корисливi чи посадовi злочини немає.Винагорода -не виплачувалась. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Вонсович Станiслав Олександрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА № 390348 27.03.1997 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiв.обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1966 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1993 . Тернопiльський iнститут народного господарства. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ" Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат" , фiнансовий директор. 
6.1.8. Опис 
  Обов"язки та функцiї : Органiзацiя  розробки i подальший контроль до прийнятої 
полiтики на пiдприємствi в областi використання iнформацiйних технологiй.Визначення i 
забезпечення достатностi i оптимального рiвня оборотними коштами пiдприємства з 
врахуванням затвердженим стратегiчним цiллям .Управлiння грошовими коштами пiдприємства 
. Контроль за додержанням законодавства у сферi бухгалтерського та податкового облiку. 
Контроль за формуваннi бюджетiв , а також їх виконання. У посадової особи судимостей за 
корисливi чи посадовi злочини немає.Винагорода- не виплачувалась. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Рачкевич Станiслав Юрiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КВ № 128535 20.04.1999 Червоноградським РВ УМВС України у Львiв. обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1977 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1999р. Львiвський державний медичний унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 10 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ " Галичфарм" , начальник служби логiстики та забезпечення , керiвник виробничої 
служби. 
6.1.8. Опис 
 Обов"язки та функцiї : Органiзовує, координує та контролює роботу виробничого 
процесу виробництва лiкарських засобiв.Впроваджує нормативнi та iнструктивнi матерiали для 
органiзацiї роботи служби та iнше. У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi 
злочини немає.Винагорода - не виплачувалась. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Нестор Iрина Остапiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА № 597514 23.09.1999 Шевченкiвським РВ УМВС України у Льiв.обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1952 
6.1.5. Освіта 
 Вища , Львiвський полiтехнiчний iнститут. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ Галичфарм" , керiвник служби контролю якостi та екологiї. 
6.1.8. Опис 
 Обов"язки та функцiї: Кординацiя робiт по забезпеченню функцiонування та 
вдосконалення системи забезпечення якостi у виробничому центрi, яка охоплює всi аспекти 
GMP , та аналiз її ефективностi.Контроль проведення всiх видiв валiдацiйних дослiджень у 
вiдповiдностi зi встановленими методами , та прийняття рiшення щодо оптимiзацiї процесiв 
виробництва та контролю якостi.та iнше. Посадова особа судимостей за корисливi чи посадовi 
злочини немає.Винагорода- не виплачувалась.  
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Горда Ольга Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КВ № 624731 15.03.2001 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв.обл 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1987р.Львiвський державний унiверситет 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 10 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ " Галичфарм" , головний бухгалтер 
6.1.8. Опис 
  Обов"язки  та функцiї : Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-
господарської дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i 
фiнансових ресурсiв,схороннiстю власностi пiдприємства.Здiйснює контроль за дотриманням 
порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних 
зобов"язань .Забезпечує складання балансу  фiнансової та статистичної  звiтностi.У посадової 
особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає.Зарплата згiдно штатного розпису 
пiдприємтва ,винагорода-не виплачувалась. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Семеренко Ольга Степанiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА № 358814 11.02.1997 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС Ураїни у Лбвiв.обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1953 
6.1.5. Освіта 
 Виша. 1983р. Львiвський торгово-економiчний iнститут. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 31 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  АТ " Галичфарм" , виконавчий директор  
6.1.8. Опис 
  До компетенцiїї Наглядової ради АТ належать функцiї представництва iнтересiв 
акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв АТ , контроль та регулювання дiяльностi 
Дирекцiї АТ та Ревiзiйної комiсiї АТ , а також iншi функцiї та повноваження, покладенi на 
Наглядову раду АТ за рiшенням Загальних Зборiв АТ. У Голови Наглядової ради  сума 
винагороди - вiдсутня. У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини 
немає.На даний момент працює - радником Головного виконавчого  директора  корпорацiї " 
Артерiум" м. Київ вул. Саксаганського,139. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сур Сергiй Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 МЕ № 766178 22.08.2006 Голосiївським РУ ГУ МВС України м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища .1983р.Запорiзький медичний iнститут 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 Заступник Головного державного iнспектора України з контролю якостi лiкарських 
засобiв Державної iнспекцiї з контролю якостi  лiкарських засобiв МОЗ України. 
6.1.8. Опис 
 До компетенцiїї Члена Наглядової ради АТ належать функцiї представництва iнтересiв 
акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв АТ , контроль та регулювання дiяльностi 
Дирекцiї АТ та Ревiзiйної комiсiї АТ , а також iншi функцiї та повноваження, покладенi на 
Наглядову раду АТ за рiшенням Загальних Зборiв АТ. У Члена  Наглядової ради  сума 
винагороди - вiдсутня. У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає. 
На даний момент працює директором  з дослiджень i розробок корпорацiї " Артерiум" м.Київ 
вул. Саксаганського,139. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мартиненко Вiктор Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 CМ № 093222 30.05.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1971 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1998.НТУУ " КПI" 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ " Київмедпрепарат", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. 
6.1.8. Опис 
  Обов"зки i функцiї голови ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Дирекцiї Товариства ,за дотриманням Статуту товариства та внутрiшнiх 
нормативних документiв.Сума винагороди - вiдсутня. У посадової особи судимостей за 
корисливi чи посадовi злочини немає. На даний момент працює  менеджером з внутрiшнього 
аудиту корпорацiї  " Артерiум" м.Київ вул. Саксаганського,139. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ткачук Юрiй Юрiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 МЕ № 826622 23.08.2007 Облонським РУ ГУ МВС України м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1977 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1998р.Нацiональний унiверситет " Києво- Могилянська Академiя" 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Фiнансовий директор , ВАТ " КМП" 
6.1.8. Опис 
 До компетенцiї Члена Наглядової ради АТ належать функцiї представництва iнтересiв 
акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв АТ , контроль та регулювання дiяльностi 



Дирекцiї АТ та Ревiзiйної комiсiї АТ , а також iншi функцiї та повноваження , покладенi на 
Наглядову раду АТ за рiшенням Загальних Зборiв АТ.У Члена Наглядової ради сума винагороди 
- вiдсутня.У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає. На даний 
момент працює фiнансовим директором корпорацiї " Артерiум" м.Київ вул. Саксаганського,139   
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Жаркова Наталя Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КВ №062122 21.01.1999 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв.обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1985р.Львiвський державний унiверситет 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ " Галичфарм" -економiст, провiдний економiст з фiнансової роботи 
6.1.8. Опис 
  Обов"зки i функцiї члена  ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Дирекцiї Товариства , дотримання Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних 
документiв.Сума винагороди - вiдсутня. У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi 
злочини немає.  
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Скiбiнська Оксана Степанiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА № 721749 17.12.1997 Личакiвським РВ УМВС України у Львiв.обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 Вища.1992.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ " Львiвська фармацевтична фабрика" -головний бухгалтер ; в.о.головного 
бухгалтера АТ " Галичфарм" ; начальник вiддiлу казначейства АТ "Галичфарм". 
6.1.8. Опис 
 Обов"зки i функцiї члена  ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Дирекцiї Товариства , дотримання Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних 
документiв.Сума винагороди - вiдсутня. У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi 
злочини немає.  
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Директор 
виконавчий 

Блонський 
Олександр 
Володимирович 

СС № 107867 
19.07.1996 Iв-
Франкiвським 
МУВС МВС в Iв-
Франкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї Вонсович 
Станiслав 
Олександрович 

КА № 390348 
27.03.1997 
Жидачiвським РВ 
УМВС України у 
Львiв.обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї Рачкевич 
Станiслав 
Юрiйович 

КВ № 128535 
20.04.1999 
Червоноградським 
РВ УМВС України 
у Львiв. обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї Нестор Iрина 
Остапiвна 

КА № 597514 
23.09.1999 
Шевченкiвським 
РВ УМВС України 
у Льiв.обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Горда Ольга 
Володимирiвна 

КВ № 624731 
15.03.2001 
Шевченкiвським 
РВ УМВС України 
у Львiв.обл 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Семеренко Ольга 
Степанiвна 

КА № 358814 
11.02.1997 
Франкiвським РВ 
ЛМУ УМВС 

10.01.1992 243 0,017 243 0 0 0 



Ураїни у 
Лбвiв.обл. 

Член Наглядової 
ради 

Сур Сергiй 
Володимирович 

МЕ № 766178 
22.08.2006 
Голосiївським РУ 
ГУ МВС України 
м. Києвi 

20.03.2006 12 0,0008 12 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Мартиненко 
Вiктор 
Миколайович 

CМ № 093222 
30.05.1996 
Жовтневим РУ ГУ 
МВС України 
м.Києвi 

20.03.2006 12 0,0008 12 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Ткачук Юрiй 
Юрiйович 

МЕ № 826622 
23.08.2007 
Облонським РУ 
ГУ МВС України 
м.Києвi 

20.03.2006 12 0,0008 12 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Жаркова Наталя 
Миколаївна 

КВ №062122 
21.01.1999 
Шевченкiвським 
РВ УМВС України 
у Львiв.обл. 

20.03.2006 12 0,0008 12 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Скiбiнська Оксана 
Степанiвна 

КА № 721749 
17.12.1997 
Личакiвським РВ 
УМВС України у 
Львiв.обл. 

28.03.2010 1 0,0001 1 0 0 0 

Усього 292 0,0203 292 0 0 0 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 31.03.2011 
Кворум зборів 79,04 
Опис Питання порядку денного: 

  1) Обрання лiчильної комiсiї. 
  2)Обрання голови та секретаря зборiв. 
  3)затвердження регламенту загальних зборiв. 
 4) Рiчний звiт  Дирекцiї про пiдсумки роботи за 2010 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi та розвитку  Товариства  на 2011 рiк. 
 5) Звiт ревiзiйної комiсiї ,висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2010 рiк. 
 6) Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 
 7) Затвердження розподiлу прибуткiв за 2010 рiк. 
 8)Про змiну найменування Акцiонерного товариства вiдкритого типу " 
Галичфарм" на Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм" на виконання 
вимог Закону України " Про акцiонернi товариства". 
9)Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новiй редакцiї. 
10)Затвердження Положень " Про загальнi збори" , " Про Наглядову раду"," Про 
Виконавчу дирекцiю"," Про Ревiзiйну комiсiю"," Про посадових осiб". 
11)Переобрання членiв Наглядової ради. 
12)Переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
13)Затвердження умов договорiв ,що укладатимуться з членами Наглядової ради 
та Ревiзiйної комiсiї. 
14)Про надання повноважень на пiдписання договорiв , що укладатимуться з 
обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.   
 
Результати розгляду : 
 1) Обрати Лiчильну комiсiю та пiдтвердити повноваження її членiв у такому 
складi: 
    -Шут Валентина Вiкторiвна - голова комiсiї 
    -Герасименко Андрiй Вiталiйович-член комiсiї. 
    -Тарасюк Свiтлана Сергiївна -член комiсiї.  
 2) Обрати Головою зборiв представника мажоритарних акцiонерiв Гудова 
Костянтина Володимировича , секретарем зборiв -Широкову Н.В. 
3)Затвердити регламент роботи зборiв: доповiдь по питанням порядку денного - 
до 10 хв, дебати по питанням порядку денному-до 5хв,вiдповiдi доповiдача-до 
5хв.Процедура голосування по питанням порядку денного -до 5 хв.Заяви та 
пропозицiї приймаються тiльки адреснi та у письмовiй формi.Анонiмнi питання 
розглядатися не будуть.Голосування по питанням порядку денного будуть 
проводиться талонами для голосування за принципом 1 акцiя-1 голос.По всiм 
питанням порядку денного ,окрiм питання №9 ,рiшення приймаються простою 
бiльшiстю голосiв учасникiв зборiв.Рiшення по питанню №9 щодо внесення змiн 
до Статуту Товариства, приймається 3/4 голосiв учасникiв збоiв. 
 4) Затвердити звiт Дирекцiї " Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
АТ " Галичфарм" за  2010 рiк.Затвердити Основнi напрямки дiяльностi та 
розвитку товариства на 2011 рiк.Роботу дирекцiї визнати задовiльною. 
5) Звiт ревiзiйної комiсiї,висновок ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу 
АТ " Галичфарм" за 2010 рiк   прийняти до вiдома 
6) Рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк затвердити. 
7)Затвердити запропонований порядок розподiлу прибутку.Прибуток скерувати 
на покриття капiтальних iнвестицiй та поповнення обiгових коштiв, дивiденди по 
пiдсумках 2010 року не нараховувати i не виплачувати. 
8)Не змiнювати найменування Акцiонерного товариства вiдкритого типу " 



Галичфарм" на Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм". 
9)Прийняти зазначенi змiни до Статуту в цiлому , викласти Статут в новiй 
редакцiї та затвердити його.Доручити Виконавчому директору АТ " галичфарм" 
пiдписати Статут в новiй редакцiї.Зобов"язати дирекцiю Товариства забезпечити 
реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї у виконавчому комiтетi Львiвської мiської 
ради в порядку , передбаченому дiючим законодавством України. 
10) Не розглядати питання про затвердження Положень" Про загальнi збори"," 
Про Наглядову раду"," Про Виконавчу дирекцiю","Про Ревiзiйну комiсiю"," Про 
посадових осiб". 
11)Вiдкликати дiючу Наглядову Раду у повному складi.Обрати Наглядову Рду у 
складi 3-ох осiб термiном на 3 роки.Обрати до складу НаглядовоїРади Товариства 
наступних кандидатiв та пiдтвердити їх повноваження: 
-Семеренко Ольга Степанiвна. 
-Ткачук Юрiй Юрiйович. 
-Сур Сергiй Володимирович. 
12)Вiдкликати дiючу Ревiзiйну комiсiю у повному складi .Обрати Ревiзiйну 
комiсiю Товариства у складi 3-ох осiб термiном на 3 роки.Обрати до складу 
Ревiзiйної комiсiї наступних кандидатiв та пiдтвердити їх повноваження : 
-Мартиненко Вiктор миколайович. 
-Скiбiнська Оксана Степанiвна. 
-Жаркова Наталя Миколаївна. 
13)Не розглядати питання про затвердження умов договорiв , що укладатимуться 
з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
14)Не розглядати питання про надання повноважень та пiдписання договорiв , що 
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсi.     
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Приватне акцiонерне товариство " 
F.C.I." 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21611564 
Місцезнаходження 01010, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м.Київ, вул.Iвана 
Мазепи , 11-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

сер АВ № 115233 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.05.2006 
Міжміський код та телефон 044-280-51-19 
Факс 280-21-53 
Вид діяльності Дiяльнiсть щодо ведення реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв 
Опис  Послуги зберiгання документiв , якi 

були пiдставою для внесення змiн до 
особових рахункiв зареєстрованих осiб 
та Емiтента , та iнших документiв щодо 
системи реєстру згiдно дiючого 
чинного законодавства України  по 
договору № 25-02/2011/02 вiд  
25.02.2011 року. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я ПАТ " Акцiонерна страхова компанiя 



та по батькові фізичної особи Омега" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21626809 
Місцезнаходження 04053, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул 
Обсерваторна,17а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 299848,299852 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2007 
Міжміський код та телефон 044-486-68-16 
Факс 486-68-81 
Вид діяльності Страховi послуги 
Опис Страховi послуги згiдго договорiв. 

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

Незалежна аудиторська фiрма " 
Аудиторсько-консалтингова група " 

ЕКСПЕРТ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32346015 
Місцезнаходження 04053, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м.Київ, 
вул.Кудрявська,8Б,оф.2. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3187 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 
Міжміський код та телефон 044-272-53-21 
Факс 272-38-21 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис Аудиторськi послуги  зг дог 727 вiд 

13.01.12р 
 

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

Публiчне  акцiонерне товариство " 
Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м.Київ, 
вул.Б.Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон 044-279-12-13 
Факс 279-10-78 
Вид діяльності Депозитарнi послуги 
Опис Депозитарнi послуги для 

обслуговування емiсiї акцiй , в звязку з 



прийннятям рiшення про 
дематерiалiзацiю зг дог № Е-2761 вiд 
27.12.10р 

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

Публiчне акцiонерне товариство " 
Банк" Фiнанси та Кредит" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807856 
Місцезнаходження 04050, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м.Київ, 
вул.Артема,60 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ№ 493416 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.10.2009 
Міжміський код та телефон 044-364-26-57 
Факс 364-26-57 
Вид діяльності Зберiгача цiнних паперiв. 
Опис Договiр № 011-ДЕ вiд 10.02.2011року , 

про вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах власникам iменних паперiв 
випуску , що дематерiалiзується.  

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю " Аудиторстка фiрма" 

Столична колегiя аудиторiв" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32163093 
Місцезнаходження 03022, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м.Київ, 
вул.Василькiвська ,32 оф.91 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3000 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2002 
Міжміський код та телефон 044-501-66-73 
Факс 501-66-74 
Вид діяльності Аудиторськi послуги. 
Опис Аудиторська фiрма , яка надавала  

аудиторськi послуги емiтента у 2011 
роцi зг дог  160302 вiд 16.03.11р. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25.01.1999 30/1/99 ДКЦПФР UA 1300531001 Іменні прості  Документар

на Іменні 
9 1 418 520 12 766 680 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось. 
27.12.2010 1226/1/10 ДКЦПФР UA 4000105993 Іменні прості  Бездокумент

арна Іменні 
9 1 418 520 12 766 680 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не прводились. заяв щодо допуску до бiржi не подавалось 
 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Галичфарм" засноване згiдно рiшення конференцiї 
трудового колективу вiд 28.06.1991 року шляхом перетворення Львiвського виробничого хiмiко- 
фармацевтичного об"єднання "Львiвфарм" в Акцiонерне товариство " Галичфарм"АТ " 
Галичфарм" дiє на пiдставi Статуту , остання редакцiя якого з урахуванням змiн зареєстрована 
вiддiлом реєстрацiї виконавчим комiтетом  Львiвської мiської ради 14.12.2007 року. 
Пiдприємство випускає близько  87 рецептурних i безрецептурних лiкарських препаратiв .АТ " 
Галичфарм" є лiдером у сферi  виробництва готових лiкарських засобiв, фiто-хiмiчних 
субстанцiй  на основi екстракцiї рослинної лiкарської сировини.  Iсторiя пiдприємства  сягає 
понад 100 рокiв. 
 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
В органiзацiйну структуру АТ " Галичфарм" входить фiлiiя " Дроговижський хiмфармзавод" , 
який на даний момент на консервацiї.  
Протягом року в оргструктурi вiдбувалися перейменування структурних пiдроздiлiв , у груднi 
додано новий пiдроздiл - Служба з розвитку неврологiї,кардiологiї та гастроентерологiї групи 
препаратiв.    
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного перiоду. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Положень ( стандартiв) облiку 
, розробка i затвердження в офiцiйному порядку яких передбачено Програмою реформування 
бухгалтерського облiку через застосування мiжнародних стандартiв , затвердженою постановою 
КМУ вiд 28.10.2000р. , а також у вiдповiдностi до вимог Закону України " Про бухгалтерський  
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р № 996- XIV. Критерiї визнання , оцiнка 
та подальший облiк основних засобiв та iнших необротних активiв та нарахування амортизацiї 
основних засобiв та iнших необоротних активiв проводилося  в 2011 роцi вiдповiдно до 
Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 " Основнi засоби" , затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р № 92.Нарахування амортизацiї  основних засобiв  
та нематерiальних активiв  проводилось прямолiнiйним методом . Термiн використання 
визначається по кожному обєкту, виходячи з термiну використання , що вказаний у технiчнiй 
документацiї.Основнi принципи ,методи i процедури , що використовуються Товариством для 
ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi визначенi в 
Загальнокорпоративнiй облiковiй полiтицi , якi затверженi наказом  Товариства № 812-ОД вiд 
31.12.10р . 
 
 
Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ 



"ГАЛИЧФАРМ" 
за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. 
 
Реєстрацiйний №03-12/727/809/1 
30 березня 2012р. 
м. Київ 
Адресат: Акцiонерам та керiвництву  АТ "Галичфарм"; 
                Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 
 
1 Основнi вiдомостi про Аудитора 
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далi - 
Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
№3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 
14.02.13р.). 
Код ЄДРПОУ - 32346015. 
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 
Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2. 
Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 
24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 
№753084.  
Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович. 
Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.12р. 
Телефон/факс: (044) 272 5321. 
 
2 Основнi вiдомостi про Товариство 
Повна назва: Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Галичфарм" (далi - Товариство). 
Код за ЄДРПОУ - 05800293. 
Мiсцезнаходження Товариства: 79024, Львiвська область, м.Львiв, вул.Опришкiвська, 6/8. 
Товариство засноване згiдно рiшення конференцiї трудового колективу вiд 28.06.91р. шляхом 
перетворення Львiвського виробничого хiмiко-фармацевтичного об'єднання "Львiвфарм". 
Дата реєстрацiї 10.06.93р., свiдоцтво серiї А00 №377399, номер запису про включення 
вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 415 120 0000004013, видане виконавчим комiтетом 
Львiвської мiської Ради. 
Основнi види дiяльностi за КВЕД: 
24.42.0    Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв; 
51.46.0    Оптова торгiвля фармацевтичними товарами; 
52.31.0    Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами; 
60.24.0    Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту. 
Товариство в перiодi, що перевiрявся, мало наступнi лiцензiї та дозволи: 
-Лiцензiя серiї АБ №221420 на виробництво лiкарських засобiв, рiшення №54 вiд 08.02.06р., 
видане Державною службою лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення, термiн дiї з 
08.02.06р. по 08.02.11р.; 
-Лiцензiя серiї АВ №501352 на виробництво лiкарських засобiв, рiшення №32 вiд 25.01.11р., 
видане Державною iнспекцiєю з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони 
здоров'я України; 
-Лiцензiя серiї АВ №527111 на виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптову, 
роздрiбну торгiвлю ветеринарними медикаментами i препаратами, рiшення №230 вiд 23.06.10р., 
видане Державним департаментом ветеринарної медицини; 
" Лiцензiя серiї АВ №530366 на надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення 



пасажирiв та їх багажу на таксi), рiшення № 12Л вiд 20.04.10р., видане Мiнiстерством 
транспорту та зв'язку України та Державним департаментом автомобiльного транспорту; 
" Лiцензiя серiї АВ №346068 на придбання, зберiгання, перевезення, ввезення, вiдпуск, 
знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 
речовин i прекурсорiв", рiшення №65 вiд 07.06.07р., видане Комiтетом з контролю за 
наркотиками, термiн дiї з 07.06.07р. по 07.06.12р. 
" Лiцензiя серiї АВ №361616 на оптову торгiвлю лiкарськими засобами, рiшення №68 вiд 
25.07.07р., видане Державною службою лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення, 
термiн дiї з 25.07.07р. по 25.07.12р. 
Основними напрямками дiяльностi Товариства згiдно статутних документiв є: 
" Виготовлення, оптова та роздрiбна реалiзацiя лiкарських засобiв, субстанцiй, медичної 
технiки та виробiв медичного призначення; 
" Проведення науково-дослiдних i дослiдно-технологiчних робiт щодо створення нових 
лiкарських засобiв, у тому числi спiльно з iншими юридичними та фiзичними особами, так само 
i за кордоном; 
" Виготовлення i реалiзацiя хiмiчних речовин, у тому числi особливо небезпечних, перелiк 
яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. 
В органiзацiйну структуру Товариства входить фiлiя "Дроговижський хiмзавод", який на даний 
момент знаходиться на консервацiї. 
 
3 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Згiдно з договором №727 вiд 13.01.12р. Аудитор у строк з 27.02.12р. по 30.03.12р. провiв 
перевiрку доданих до цього висновку фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.11р. по 
31.12.11р., що включають Баланс станом на 31.12.11р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про 
рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, примiтки, якi вiдображають важливi 
аспекти облiкової полiтики, та iншi пояснення до вказаних звiтiв. 
 
4 Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 
Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Законiв України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про господарськi товариства", "Про 
акцiонернi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi, "Про цiннi 
папери та фондовий ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв України. 
До перевiрки були наданi наступнi документи: 
" статут Товариства; 
" свiдоцтва про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики; 
" головна книга; 
" аналiтичнi вiдомостi; 
" розрахунки; 
" первиннi документи (акти, банкiвськi та касовi документи); 
" фiнансова та податкова звiтнiсть за 2011 рiк. 
Товариство у 2011 роцi вело бухгалтерський облiк iз застосуванням комп'ютерної програми 
"1С:Пiдприємство 7.7" з використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого 
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 (iз змiнами та доповненнями) (далi - 
Iнструкцiя №291). 
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством 
для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в 
Загальнокорпоративнiй облiковiй полiтицi, затвердженiй наказом №812-ОД вiд 31.12.10р.  
Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку 



та не змiнювались протягом 2011 року. На протязi 2011 року Товариство згiдно з вимогами 
чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку: 
" автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що 
вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi 
вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства; 
" безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, 
виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi; 
" перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з 
метою складання фiнансової звiтностi;  
" iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з 
витрат на їх виробництво та придбання; 
" нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового 
результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були 
здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i 
звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей; 
" повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю 
про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що 
приймаються на її основi; 
" послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної 
облiкової полiтики; 
" обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, 
повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i 
доходiв пiдприємства; 
" єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх 
операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. 
Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як такий, що вiдповiдає 
вимогам управлiнського персоналу. 
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi 
Товариства згiдно з наказом №400 вiд 29.09.11р. була проведена iнвентаризацiя готової 
продукцiї станом на 03.10.11р., згiдно з наказом №443 вiд 27.10.11р. була проведена 
iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей, сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, 
залишкiв незавершеного виробництва, основних фондiв та дорогоцiнних металiв, капiтального 
будiвництва та капiтальних ремонтiв, грошових коштiв, бланкiв суворої звiтностi, розрахункiв iз 
покупцями та постачальниками та з витрат майбутнiх перiодiв станом на 01.11.11р. 
Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, 
нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та 
розрахункiв", затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69 (iз 
змiнами i доповненнями). 
Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. 
 
5 Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв 
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до 
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Товариства. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне 
представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 
або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок 
для вiдповiдних обставин.  
 
6 Опис обсягу аудиту i вiдповiдальностi Аудитора за надання висновку щодо перевiрених 



фiнансових звiтiв  
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi 
результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до 
Стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi 
звiти не мiстять суттєвих викривлень.  
Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських 
доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження 
аудитора включно з оцiнкою суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 
або помилки.  
Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються 
складання Товариством фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю Товариства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та 
надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного 
аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 
аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова 
звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в 
Українi, а також у вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi 
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. №1528, зареєстрованого в 
Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. 
№1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.11р. №1358/20096. 
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування 
аудиторського висновку. 
 
7 Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 
Пояснювальний параграф: 
" Ми не спостерiгали за проведенням в Товариствi iнвентаризацiї готової продукцiї, 
проведеної станом на 03.10.11р., товарно-матерiальних цiнностей, сировини, матерiалiв, 
напiвфабрикатiв, МШП, залишкiв незавершеного виробництва, основних фондiв та 
дорогоцiнних металiв, капiтального будiвництва та капiтальних ремонтiв, грошових коштiв, 
бланкiв суворої звiтностi, розрахункiв iз покупцями та постачальниками та з витрат майбутнiх 
перiодiв, проведеної станом на 01.11.11р. 
На думку Аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти факторiв, про якi йдеться у 
попередньому пояснювальному параграфi, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно 
вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також 
результат його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 2011 рiк згiдно 
зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до застосування в Українi. 
 
 
 
 
 



 
8 Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв 
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на 
результатах перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки про 
розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi Товариства. 
 
8.1 Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних 
(положень) стандартiв бухгалтерського облiку 
 
8.1.1. Нематерiальнi активи та їх амортизацiя 
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за 
№750/4043 (iз змiнами та доповненнями). 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.11р. складала 3'697тис.грн. 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.11р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 
складала 1'441тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.11р. складала 
2'256тис.грн. 
 
8.1.2. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос 
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, зареєстрованого в 
Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та доповненнями). 
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання та ремонту 
основних засобiв. Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". 
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за 
якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.11р., складала 130'601тис.грн. 
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування 
амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу 
основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. 
Станом на 31.12.11р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 
62'735тис.грн., залишкова вартiсть -67'866тис. грн. 
У 2011 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не 
проводилась. 
 
8.1.3. Капiтальнi iнвестицiї  
Облiк капiтальних iнвестицiй проводився вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 7 "Основнi засоби". 
Вартiсть капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.11р. 
складала 11'908тис.грн., зокрема: 
 
Найменування показника На 31.12.11р., тис. грн. 
Капiтальне будiвництво 6'611 
Придбання (виготовлення) основних засобiв 5'019 
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 10 
Придбання (створення) нематерiальних активiв 268 
Разом 11'908 
 



8.1.4. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи 
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.00р. за 
№284/4505 (iз змiнами та доповненнями). 
Вiдповiдно до п.17 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї" 
вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.11р. складала 356'214тис.грн., 
зокрема: 
" Частка в статутному капiталi корпорацiї "Артерiум" - 100тис.грн.; 
" Простi iменнi векселi - 304'398тис.грн.; 
" Акцiї iнших пiдприємств - 51'716тис.грн. 
.Документальне оформлення та вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами вiдповiдало 
вимогам чинного законодавства. 
Станом на 31.12.11р. довгострокова дебiторська заборгованiсть, вiдстроченi податковi активи та 
iншi необоротнi активи на балансi Товариства не облiковувались. 
 
8.1.5. Запаси 
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз 
змiнами та доповненнями). 
В Товариствi для цiлей бухгалтерського i управлiнського облiку запаси розподiлялися на: 
" Виробничi запаси; 
" Малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 
" Виробництво; 
" Брак у виробництвi; 
" Напiвфабрикати; 
" Готова продукцiя; 
" Товари 
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. Запаси 
оцiненi по собiвартостi придбання. Витрати на придбання включали: 
" цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами); 
" витрати на транспортування; 
" iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.  
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась за iдентифiкованим методом. Метод оцiнки при 
вибуттi запасiв був незмiнним протягом перiоду, що перевiрявся. 
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 
Станом на 31.12.11р. вартiсть виробничих запасiв складала 25'808тис.грн., незавершеного 
виробництва - 18'706тис.грн., готової продукцiї - 11'194тис.грн., товарiв - 122тис.грн. 
 
8.1.6. Кошти i розрахунки 
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi 
банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування 
коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. 
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до 
вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого 
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у 
Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). Прибутковi i 
видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення. 
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.11р. складав 14тис.грн., в 
iноземнiй валютi - 2'008тис.грн. 



 
8.1.7. Дебiторська заборгованiсть 
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2011 роцi у вiдповiдностi до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). 
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу 
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв на дату балансу 
визначалася на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам 
нацiональних стандартiв та вимогам облiкової полiтики Товариства. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.10р., тис.грн. На 
31.12.11р., тис.грн. 
чиста реалiзацiйна вартiсть 177 200 219 547 
первiсна вартiсть 177 346 219 671 
резерв сумнiвних боргiв  ( 146)  ( 124) 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.11р. (у порiвняннi з даними станом 
на 31.12.10р.) складала: 
Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.10р., тис.грн. На 31.12.11р., тис.грн. 
з бюджетом  - 5 
за виданими авансами 20 151 26 351 
з нарахованих доходiв - - 
iз внутрiшнiх розрахункiв - - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6 171 5 807 
Разом: 26 322 32 163 
 
 
8.1.8. Iншi оборотнi активи 
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.11р. становила 1тис.грн. (станом на 31.12.10р. 
- 1тис.грн.). 
 
8.1.9. Витрати майбутнiх перiодiв 
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом поточного 
або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв (пiдписка на 
перiодичнi видання, тощо). 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.11р. складали 1'200тис.грн. (станом на 31.12.10р. - 
3'690тис.грн.). 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi 
достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
 
8.2 Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями 
 
8.2.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв 
Забезпечення наступних витрат i платежiв (на оплату вiдпусток працiвникам) станом на 
31.12.11р. складали 4'476тис.грн. (станом на 31.12.10р. - 3'709тис.грн.). 
 
8.2.2. Довгостроковi зобов'язання 
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20. 
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.11р. (в порiвняннi з даними станом на 
31.12.10р.) складала: 



№ Види довгострокових зобов'язань На 31.12.10р., тис.грн. На 31.12.11р., тис.грн. 
1. Довгостроковi кредити банкiв, в тому числi: 388 735 388 735 
1.1 кредит вiд ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит" згiдно угоди №1252-08 вiд 13.06.08р. 130 
000 130 000 
1.2 кредит вiд ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит" згiдно угоди №1318 вiд 21.05.10р. 78 000 78 
000 
1.3 Кредит вiд ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит" згiдно  угоди №1319 вiд 26.05.10р. 78 
000 78 000 
1.4 Кредит вiд ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит" згiдно угоди №1321 вiд 29.06.10р. 25 
735 25 735 
1.5 Кредит вiд ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит" згiдно угоди №1320 вiд 29.06.10р. 77 
000 77 000 
2. Iншi довгостроковi зобов'язання - - 
3. Вiдстроченi податковi зобов'язання 3 612 2 577 
4. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - - 
 Разом 392 347 391 312 
 
8.2.3. Кредиторська заборгованiсть 
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). 
Кредиторська заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв станом на 31.12.11р. 
складала 68'815тис.грн. i  включала суму непогашенного кредиту перед ПАТ "Банк "Фiнанси та 
Кредит" за угодою про вiдкриття кредитної лiнiї №1195-01-07 вiд 19.09.07р. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.11р. складала 
22'925тис.грн. (станом на 31.12.10р. -  19'753тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.11р. у Товариствi не 
облiковувалася. 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.11р. (в порiвняннi з даними 
станом на 31.12.10р.) складала: 
Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.10р., тис.грн. На 31.12.11р., тис.грн. 
з одержаних авансiв 12 12 
з бюджетом 1 837 2 542 
з позабюджетних платежiв 101 94 
зi страхування 734 1 021 
з оплати працi 1 469 1 849 
з учасниками - - 
iз внутрiшнiх розрахункiв - - 
iншi поточнi зобов'язання 108 869 132 245 
Разом: 113 022 137 763 
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2011 роцi вiдповiдно до 
чинного законодавства.  
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалось Товариством згiдно з дiючим 
законодавством. 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi 
достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
 
8.3 Облiк доходiв 
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2011 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства 



фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). 
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 
зростання власного капiталу. 
Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:  
" дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  
" iншi операцiйнi доходи;  
" фiнансовi доходи;  
" iншi доходи. 
 
8.4 Облiк витрат  
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства 
за 2011 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз 
змiнами та доповненнями). 
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. 
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 
вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
 
8.5 Облiк податку на прибуток 
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями). 
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2011 рiк склали 4'400тис.грн. 
Зазначена сума складається з суми поточного податку на прибуток (iз декларацiї про прибуток 
за 2011 рiк) - 5'435тис. грн. та зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань на суму 1'035тис. 
грн. 
 
8.6 Розкриття iнформацiї про власний капiтал 
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.11р. складав 12'766'680 (дванадцять мiльйонiв 
сiмсот шiстдесят шiсть тисяч шiстсот вiсiмдесят) гривень 00 копiйок i не змiнювався протягом 
2011 року. Статутний капiтал Товариства розподiлений на 1'418'520 (один мiльйон чотириста 
вiсiмнадцять тисяч п'ятсот двадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 9грн. кожна. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй формi № 1226/1/10 зареєстроване 
ДКЦПФР вiд 27.12.10 року. 
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. 
Обслуговування рахункiв в цiнних паперах акцiонерiв здiйснює Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк  "Фiнанси та Кредит" (код за ЄДРПОУ - 09807856), який має лiцензiю ДКЦПФР серiї АВ 
№ 493416 вiд 28.10.09р. i розташований за адресою: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60. Згiдно з 
договором № Е-2761 вiд 27.12.10р. депозитарнi послуги Товариству для обслуговування емiсiї 
акцiй надає ПрАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ - 30370711), який має 
лiцензiю ДКЦПФР серiї АВ №189650 вiд 06.05.10р. i розташований за адресою: 01001, м.Київ, 
вул.Б.Грiнченка, 3. 
 
Iнформацiя про власникiв i номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв Товариства станом 
на 31.12.11р.: 
Назва власника акцiй (номiнальний утримувач) Кiлькiсть акцiй, шт. Номiнальна вартiсть, грн.
 Частка у статутному капiталi (%) 
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (номiнальний утримувач) 1 163 500
 10 471 500,00 82,0221 



Власники - юридичнi особи з часткою в статутному капiталi менше 10%  
(11 осiб) 146 715 1 320 435,00 10,3428 
Власники - фiзичнi особи з часткою в статутному капiталi менше 10%  
(620 осiб) 108 305 974 745,00 7,6351 
Станом на 31.12.11р. статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю.  
Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал здiйснювався згiдно Iнструкцiї №291. 
Викуп акцiй власної емiсiї Товариством не проводився. Емiсiйного доходу на протязi перiоду, 
що перевiрявся, не було. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.11р. складав 13'934тис.грн.  
Резервний капiтал станом на 31.12.11р. складав 3'192тис.грн. 
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.11р. складав 93'823тис.грн. 
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.11р. в Товариствi вiдсутнi.  
Структура та призначення власного капiталу Товариства визначенi об'єктивно та адекватно. 
Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського 
облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
31.03.99р. №87 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №399/3692. 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй 
мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
 
9 Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв 
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв 
та вартiстю зобов'язань. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих 
активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний 
капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. 
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.11р. складала 123'716тис.грн., i є бiльшою 
розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
 
10 Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку 
У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник 
фондового ринку. 
 
11 Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України 
Протягом 2011 року i станом на 31.12.11р. Товариство не мало зобов'язань за випусками цiнних 
паперiв, що потребують додаткового забезпечення. 
 
12 Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй 
Протягом 2011 року Товариство не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй. 
 
13 Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку 
Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий 
прибуток за 2011 рiк склав 4'071тис.грн. 
При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi у 2011 роцi Товариство дотримувалось вимог 
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 15 "Дохiд" та П(С)БО 16 
"Витрати". 
  
14 Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами 
За перiод з 01.01.11р. по 31.12.11р. у Товариства не виникало зобов'язань за борговими цiнними 



паперами. 
 
15 Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в 
управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв 
Товариство, у перiодi, що перевiрявся, не виконувало функцiї компанiї з управлiння активами та 
не мала в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 
 
16 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 
на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв 
У перiодi, що перевiрявся, вiдбулася змiна складу посадових осiб Товариства. Згiдно з 
Протоколом №26 вiд 31.03.11р. чергових зборiв акцiонерiв Товариства вирiшено вiдкликати 
Наглядову раду i Ревiзiйну комiсiю Товариства в повному складi та обрати Наглядову раду i 
Ревiзiйну комiсiю термiном на 3 роки в такому складi: 
" обрати головою Наглядової ради Товариства Семеренко Ольгу Степанiвну - радника 
Виконавчого директора Корпорацiї "Артерiум"; 
" обрати членом Наглядової ради Товариства Ткачука Юрiя Юрiйовича -  фiнансового 
директора Корпорацiї "Артерiум"; 
" обрати членом Наглядової ради Сура Сергiя Володимировича - директора з дослiджень i 
розробок Корпорацiї "Артерiум"; 
" обрати головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Мартиненка Вiктора Миколайовича 
менеджера по внутрiшньому аудиту Корпорацiї "Артерiум";  
" обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Скiбiнську Оксану Степанiвну - начальника 
вiддiлу казначейства АТ "Галичфарм"; 
" обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Жаркову Наталiю Миколаївну - провiдного 
економiста з фiнансової роботи АТ "Галичфарм". 
Iнших дiй, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок", i якi можуть iстотно вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства 
та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, протягом звiтного року Товариство 
не проводило. 
 
17 Iнша допомiжна iнформацiя згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. №1360 
Товариство у 2011 роцi не здiйснювало значних правочинiв, якi б перевищували 10 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"), перевiркою не встановлено. 
В Товариствi не передбачена посада внутрiшнього аудитора. Перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi перiодично проводяться незалежними аудиторськими фiрмами. Стан корпоративного 
управлiння вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") 
перевiркою не встановлено. 
 
18 Аналiз фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi 
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 
" баланс станом на 31.12.11р. (форма № 1); 
" звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2); 



" звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма №3); 
" звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма №4); 
" примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма №5). 
Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними 
показниками (додаток №1): 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов'язань 
по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв: 
 
К.Заг.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.260) 
 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 
(розраховується як вiдношення Оборотних активiв (260) до Поточних зобов'язань (620)). 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 1,35 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
1,27). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. 
 
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних 
засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської 
заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi 
пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з 
дебiторами. 
 
 
К.Пот.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.260) - Запаси (ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + 
ряд.140)  
 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 1,11 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
1,01). Теоретичне значення цього коефiцiєнту 0,6-0,8. 
 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної 
лiквiдностi показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. 
 
 
К.Абс.Лiкв. = Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.220) + Грошовi кошти (ряд.230 + ряд.240)  
 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,01 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
0,00). Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5. 
 
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) - коефiцiєнт 
фiнансової стiйкостi, що характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1грн. власних коштiв. 
Розраховується як вiдношення суми забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових 
зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу. 
 
К.Спiв. = Роздiл III пасиву (ряд.480) + Роздiл IV пасиву (ряд.620)  
 Роздiл I пасиву (ряд.380) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 5,02 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
4,96). Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,5-1,0. 
 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу 
пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в 
загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.  
 



 
К.Фiн.Авт. = Роздiл I пасиву (ряд.380) 
 Валюта балансу (ряд.640) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,17 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
0,17), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає -0,25-0,5. 
 
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають 
зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. 
 
 
К.Покр. = Роздiл II активу (ряд.260)  
 Роздiл III пасиву (ряд.480) + Роздiл IV пасиву (ряд.620) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,5 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 
0,43). 
 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) 
пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання 
активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0. 
К.Рент.акт. = Форма 2 (ряд.220 або ряд.225)   
 Форма 1 (ряд.280 (гр.3) + ряд.280 (гр.4))/2 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,01 (у порiвняннi станом 31.12.10р. - 0,01). 
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства. 
 
 
 
 
 
 
Генеральний директор  
ТОВ АКГ "ЕКСПЕРТ" 
(сертифiкат аудитора серiї А №005322)  
Д.В. Олексiєнко 
 
 
 
Аудитор, що проводив перевiрку 
(сертифiкат аудитора серiї А №005691)  
В.А.Олiйник 
  
  
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 



перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 
Основним видом продукцiї товариства є виробництво фармацевтичних препаратiв.Ключовим 
напрямком дiяльностi пiдприєства є виробництво  якiсних  та ефективних лiкарських засобiв для 
забезпечення здорового, тривалого та бiльш продуктивного життя людей. Препарати займають 
провiднi позицiї в рядi сегментiв фармацевтичного ринку G " Засоби , що дiють на нервову 
систему",С " Засоби , що впливають на серцево-судинну систему " L " Антинеопластичнi та 
iмуномоделюючi засоби" .Такими є  препарати Седавiт, Уролесан, Iмунно-Тон, L-лiзину 
есцинат, ,Хлорофiлiпт, iтд., якi вiдомi споживачам на Українi i за її межами.З 2007   року 
розпочато випуск ветеринарних препаратiв ,якi застосовуються ветеринарними лiкарями це такi 
препарати Тiопротектин,Енвайр, Браво , якi зарекомендували себе на ринку.В фармацевтичнiй 
галузi є висока конкуренцiя завдяки присутностi на ринку великої кiлькостi iноземних та 
вiтчизняних компанiй. Основними постачальниками по сировинi та матерiалiв є  ВАТ 
Полтавський завод медскла ;  ТОВ" Укрпол видавничий дiм "; ВАТ "Ексiмед ";ПП Ян; ВАТ 
"Київський КПК" ; Iндукерн Хемi та ряд iнших.Основними ризиками товариства в дiяльностi : 
ризик змiни правового середовища ( в т.ч. податкової полiтики); ризик , пов"язаний зi змiнами 
кон"юнктури ринку , в якому дiє Емiтент.Цей ризик є передбачуваним та регулярно 
вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом; макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики.Всi цi 
вищенаведенi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї 
товарiв, робiт i послуг та призвести до зменшення прибутку.  
 
 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Вiдповiдно до вимог по якостi лiкарських засобiв в Укараїнi на пiдприємствi проводяться 
iнвестицiї з метою приведення у вiдповiднiсть технiчному рiвнi технологiчного обладання, 
виробничих процесiв , оснащення лабораторiй .Так за останнi роки на технiчне переоснащення 
витрачено 75,0 млн.грн., а саме введено в експлуатацiю сучасний склад збереження лiкарських 
засобiв,закуплена частина технологiчного обладнання розливу iнєкцiйних розчинiв, проведення 
реконструкцiї лабораторiй , придбано компютерної технiки та лiцензiйних програм.   
Пiдприємство планує i подальше iнвестування в виробництво.Фiнансування проводитиметься  
власними коштами та залучення  позичкових коштiв. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
На протязi звiтного року вiдбулось оновлення основних засобiв .Так власнi основнi засоби по 
залишковiй вартостi становлять на кiнець звiтного перiоду 67866, тис.грн в тому числi 
виробничого призначення:1.Будiвлi та споруди - 37683 тис.грн., ступiнь зносу складає 
29%;2.Машини та обладнання- 26575 тис.грн, ступiнь зносу складає 58,3%;3.Транпсортнi засоби 
- 1509 тис.грн, ступiнь зносу складає 34%;Орендованi основнi засоби на кiнець звiтного перiоду 
становлять -1183,8 тис.грн .Враховуючи специфiку фармацевтичного виробництва та 
характеристики сировини , що використовується при цьому, обумовлюють рiвень впливу на 



довкiлля та здоров"я людей , який характеризується викидами у атмосферне повiтря, утворенням 
стiчних вод та вiдходiв.Тому на пiдприємствi запроваджена Система екологiчного керування ( 
СЕК) ,метою якої є,  дотримання екологiчних вимог . АТ " Галичфарм" сертифiковане на 
вiдповiднiсть мiжнародному екологiчному стандарту ISO 14001:2006р. Згiдно проведеного 
екологiчного рейтингу громадською органiзацiєю " Ресурсно-аналiтичний центр.Суспiльство i 
довкiлля, " АТ " Галичфарм" потрапило до категорiї пiдприємств , якi добре виконують свої 
зобов"язання по охоронi навколишнього середовища.На АТ Галичфарм розроблена екологiчна 
полiтика , яка визначає основнi напрямки дiяльностi в галузi охорони навколишнього 
середовища i доводиться до всiх спiвробiтникiв пiдприємства , споживачiв, постачальникiв , 
пiдрядчикiв , акцiонерiв i суспiльства в цiлому.   
 
 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Суттєвими проблемами , що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є недосконале чинне 
законодавство.Законодавча сфера в Українi характеризується певною нестабiльнiстю.Прийнятi 
ранiше закони , покликанi захищати внутрiшнiй ринок вiд iмпортної конкуренцiї та надавати 
податковi пiльги вiтчизняним виробникам , можуть бути змiненi або втратити силу..Фiнансово-
економiчний ризик має високий ступiнь впливу на дiяльнiсть товариства. Поява на ринку нових 
конкурентiв з бiльш дешевими лiкарськими препаратами. На сьогоднiшнiй час здiйснюється 
оновлення основних фондiв для виробництва з метою приведення до вимог GMP .Екологiчнi 
ризики. Фармацевтичне виробництво потребує постiйного екологiчного контролю.Екологiчний 
ризик для товариства полягає у пiдвищеннi вимог з боку регулюючих органiв стосовно об"ємiв  
викидiв забруднюючих речовин . Проте вплив зазначеного ризику не суттєвий , оскiльки на 
пiдприємствi постiйно вживаються заходiв по усуненню недолiкiв та здiйснює сертифiкацiйний 
аудит Системи управлiння довкiллям.  
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
За звiтний перiод пiдприємством    сплачено  штрафiв , пенiв ,неустойкiв  на суму 244, т.грн . 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв та 
позичкових,пiдприємство забезпечено активами , необхiдними для погашення своїх зобов"язань. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Iнформацiї про вартiсть укладених , але ще не виконаних договорiв , немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Основними завданнями на 2012рiк: 
-виконання виробничого завдання по випуску готових лiкарських засобiв для максимального 
забезпечення стратегiчного плану продаж по Українi та на експорт.  
- продовження робiт до виконання проекту по органiзацiї виробництва , випуск iнєкцiйних та 
iнфузiйних розчинiв в асептичних умовах. 



-модернiзацiя виробниццтва  у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв; 
-освоєння 3-ої лiнiї розливу iн"єккцiйних розчинiв в ампулах методом шприцового наповнення 
та сертифiкацiя даної дiльницi згiдно вимогам GMP. 
  
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
На пiдприємствi працює Центр дослiджень та розробок, що займається розробкою складу, 
технологiї та методiв контролю препаратiв-генерикiв та оригiнальних препаратiв з метою їх 
наступної реєстрацiї в Українi, а також вдосконаленням лiкарських засобiв номенклатури, для 
покращення їх якостi та стабiльностi в процесi зберiгання. Пiдприємство також використовує 
ресурси дослiдницьких органiзацiй України для бiльш складних розробок. За 2011 рiк 
використано коштiв на фiнансування дiяльностi дослiдного центру 3,58 млн. грн. Протягом 2011 
року проводились роботи згiдно планiв по розробках нових лiкарських засобiв. Розроблено 
склад i технологiю виготовлення лiкарських засобiв ВОЛЮТАН, розчин для iнфузiй, 6 %, по 500 
мл у пляшцi та НЕОГЕК, розчин для iнфузiй, 6 %, по 500 мл у пляшцi.  
Завершено фармацевтичну розробку та подано на держреєстрацiю документацiю на наступнi 
препарати: ОРНIЗОЛ, розчин для iнфузiй, 5 мг/мл, по 100 мл у пляшцi; ЛIНЕЗОЛIД, розчин для 
iнфузiй, 2 мг/мл, по 300 мл у пляшцi; НЕЙРОКСОН, розчин для перорального застосування, 
100мг/мл, по 45 мл у флаконi; НЕЙРОКСОН, розчин для iн'єкцiй, 1000мг/4мл та 500мг/4мг, 
НАТРIЮ ХЛОРИД, розчин для iнфузiй, 0,9 %, по 200 мл та 400 мл у пляшцi, ГЛЮКОЗА, розчин 
для iнфузiй, 5 %, по 200 мл у пляшцi, АСПАРКАМ, розчин для iн'єкцiй, 5 %, по 10 мл.  
У 2011 роцi, згiдно планiв реєстрацiї/перереєстрацiї на зовнiшнiх ринках, було пiдготовано та 
передано 38 Реєстрацiйних досьє, серед них: L-ЛIЗИНу ЕСЦИНАТ (Китай) та ТIОТРИАЗОЛIН 
(В'єтнам). 
 
 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
1.Протягом звiтного перiоду  з 01.01.2011 по  31.12.2011 АТ " Галичфарм" виступало 
вiдповiдачем у наступних судових  справах:         
-Марущак О.М про поновлення на роботi та оплату за час вимушеного прогулу.  
Ухвалою Личакiвського районного суду м. Львова вiд 4.сiчня  2010 року вiдкрито провадження 
у справi. Рiшенням вiд 2 червня 2010 року позов  задоволено.  Рiшенням Львiвського 
апеляцiйного суду вiд 6 грудня  2010 року скасовано рiшення Личакiвського районного суду м 
Львова вiд 02.06.2010 року i ухвалено нове, яким  у задоволенi позову Марущак О.М.  про 
поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу вiдмовлено. 
Рiшення   набуло законної сили з моменту проголошення. Ухвалою Вищого спецiалiзованого 
суду з розгляду цивiльних справ вiд 22.02.2011р. вiдмовлено у вiдкриттi провадження за 
касацiйною скаргою Марущак О.М. 
-Скочиляс Н.М. про поновлення на роботi та оплату за час вимушеного  прогулу. Ухвалою 
Личакiвського районного суду м. Львова вiд 11 сiчня  2010 року вiдкрито провадження у справi.  
Рiшенням суду першої iнстанцiї, залишеним  без змiн ухвалою Апеляцiйного суду Львiвської 
областi у задоволеннi позову вiдмовлено.  
-Рачкевич Г.С. про поновлення на роботi та оплату за час  вимушеного  прогулу. Ухвалою 
Личакiвського районного суду м. Львова вiд 11 сiчня  2010 року вiдкрито провадження у справi. 
Рiшенням вiд 06.04.2011р. судом першої iнстанцiї вiдмовлено в задоволеннi позову. 



Апеляцiйним судом Львiвської областi (ухвалою вiд 01.08.2011) вiдмовлено в задоволеннi 
апеляцiйної скарги Рачкевич Г.С. Ухвалою Вищого спецiалiзованого суду з розгляду цивiльних 
справ вiд 10.10.2011 вiдмовлено в порушеннi касацiйного провадження. Рiшення суду першої 
iнстанцiї набрало законної сили. 
-Бочилюк Г.С. про поновлення на роботi та оплату за час вимушеного  прогулу Ухвалою 
Личакiвського районного суду м. Львова вiд 15 сiчня  2010 року вiдкрито провадження у справi. 
Рiшенням суду першої iнстанцiї, залишеним  без змiн ухвалою Апеляцiйного суду Львiвської 
областi , у задоволеннi позову вiдмовлено.  
- Демелька Д.Я.про поновлення на роботi та оплату за час вимушеного  прогулу. Ухвалою 
Личакiвського районного суду м. Львова вiд 11 сiчня  2010 року вiдкрито провадження у справi. 
Рiшенням Личакiвського районного суду м. Львова, залишеною без змiн ухвалою Апеляцiйного 
суду Львiвської областi вiд 09.02.2012 у задоволеннi позову вiдмовлено. 
-Бакум Анна Василiвна про  встановлення меж та права користування земель-ною дiлянкою. 
Провадження у справi порушено ухвалою Личакiвського районного суду м. Львова  вiд  
09.04.2009 року .  Ухвалою Личакiвського районного суду вiд 02.02.2011р.  позовну заяву Бакум 
А.В. залишено без розгляду. 
-ТзОВ "Юнiфарма" про зобов'язання припинити використання знаку для товарiв i послуг 
№39513 вiд 15.04.2004р. шляхом припинення виробництва та реалiзацiї лiкарського засобу 
"Алтейка" сироп 100 мл. та 200мл. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 
20.10.2011р. вiдкрито провадження по справi. Ухвалою суду вiд 30.11.2011р. зупинено 
провадження по справi.  
2. Перебуває у стадiї розгляду судом першої iнстанцiї:  
-ТзОВ "У Фарма" про визнання недiйсним свiдоцтва України №101173 на товарний знак 
"Мукалтин". Провадження у справi порушено ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 
25.11.2011р. Справа перебуває на стадiї судового розгляду в судi першої iнстанцiї. 
-до ТзОВ "Фармацевтична компанiя "Вертекс" про припинення порушення прав iнтелектуальної 
власностi (Хлорофiлiпт). Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 04.11.11р. вiдкрито 
провадження у справi. На даний час справа знаходиться на стадiї судового розгляду, призначено 
експертизу. 
-до  МОЗ України та ТзОВ "Фармацевтична компанiя "Вертекс", про скасування наказу про 
реєстрацiю лiкарського засобу Мукалтин. Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва 
вiд 07.12.2011р. вiдкрито провадження по справi. На даний час справа перебуває на стадiї 
судового розгляду. 
-до ЗАТ "Вiхiтех" " про припинення порушення прав iнтелектуальної власностi (Мукалтин). 
Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 07.11.2011р вiдкрито провадження по справi. 
Ухвалою суду вiд 19.12.2011р. призначено експертизу.  
 до ТзОВ "Юнiфарма" про визнання недiйсним свiдоцтва на ТМ "Алтейка". Ухвалою   
Господарського суду м. Києва вiд 08.11.2011р. вiдкрито провадження по справi. Ухвалою суду 
вiд 12.12.2011р. призначено експертизу. 
3.  Протягом звiтного перiоду  з 01.01.2011 по  31.12.2011   АТ " Галичфарм" пред'явило  позови 
: 
-до Державного казначейства України про зобов'язання перерахувати з державного бюджету 2 
669001, 37 гривень, як компенсацiю додаткових витрат пiдприємства  на придбання  спирту 
етилового. Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва  вiд 9 серпня 2010 року 
порушено провадження у справi.  Постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 
15.07.2011р. позов задоволено.  
-до Державної екологiчної iнспекцiї в Львiвськiй областi про визнання незаконними дiй та 
скасування припису щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства №б вiд 11-
12.05.2011р. Ухвалою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 13.06.2011р. вiдкрито 
провадження по справi. Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 
23.11.2011р. позов задоволено частково. Рiшення набрало законної сили. 



-до  Львiвського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку про визнання незаконним та скасування розпорядження вiд 14.11.2011р. про усунення 
законодавства України про цiннi папери. Ухвалою Львiвського окружного адмiнiстративного 
суду вiд 25.11.2011р. вiдкрито провадження по справi. Постановою вiд 19.12.2011р. позов 
задоволено в повному обсязi. Рiшення набрало законної сили.  
-до  Департаменту контролю за виробництвом спирту про визнання незаконною вiдмову у 
видачi наряду на спирт. Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 29.04.2011 
вiдкрито провадження по справi. Постановою суду вiд 24.05.2011р. позов задоволено. Рiшення 
набрало законної сили. 
-до ТзОВ "Фармацевтична компанiя "Вертекс" про припинення порушення прав iнтелектуальної 
власностi (Мукалтин). Ухвалою Господарського суду м. Києва  вiд 11.08.2011р. вiдкрито 
провадження по справi. Рiшенням вiд 11.10.2011р. позов задоволено. 
-до ЗАТ "Вiфiтех" (Росiйська Федерацiя), про припинення порушення прав iнтелектуальної 
власностi (Уролесан/Урохолесан). Ухвалою Арбiтражного суду Московської областi вiд 
07.03.12р. затверджено мирову угоду.   
   4.   Протягом звiтного перiоду  з 01.01.2011 по  31.12.2011   винесено рiшення за по-зовами  АТ 
" Галичфарм", пред'явленими у попереднiх перiодах : 
-19 жовтня 2010 року   Миколаївським районним судом Львiвської областi ( суд першої 
iнстанцiї) постановлено рiшенням по цивiльнiй справi № 2-54/2010,  яким позов АТ " Галичфарм 
до Зарiцької Марiї Iванiвни та Зарiцького Романа Володимировича "Про усунення перешкод   у  
користуваннi  майном та повернення майна з чужого   незаконного володiння" задоволено 
повнiстю, а у  зустрiчному   позовi Зарiцької Марiї Iванiвни та Зарiцького Романа 
Володимировича до АТ " Галичфарм", Дроговизької сiльської ради, виконкому Дроговизької 
сiльської ради, Стрийського ДК МБТI " Про визнання  частково недiйсним рiшення виконкому 
Дроговизької сiльської ради , вiд 30.11.2000р.№ 94  "Про оформлення права власностi на 
виробничi будiвлi та споруди ЦМС Дроговизький хiмiко-фармацiвтичний завод ВАТ " 
Галичфарм" в частинi оформлення та видачi ВАТ " Галичфарм" свiдоцтва про право колективної 
власностi  на вiдомчий будинок ( " У" пл.104 кв.м, який значиться у перелiку рiшення № 16 у 
с.Дроговиж по вулю Iв.Франка,1, Миколаївського району,Львiвської областi), визнання частково 
недiйсним  свiдоцтва про право власностi на ЦМК ВАТ " Галичфарм" у с. Дроговиж  по вул. 
Iв.Франка,1, Миколаївського району ,Львiвської областi , виданого на пiдставi рiшення 
виконкому Дроговизької сiльської ради , вiд 30.11.2000р.№ 94   в частинi реєстрацiї пава 
власностi на вiдомчий житловий будинок " У"пл..136,2 кв.м. у с. Дроговиж по вулю iв.Франка,1, 
визнання Зарiцької Марiї Iванiвни, Зарiцького Романа Володимировича власниками на правi 
сумiсної власностi житлової квартири № 2 у житловому будинку с.Дроговиж по вул.Iв.Франка, 
яка складає ? частину житлового будинку  - вiдмовлено повнiстю.  
Рiшення оскаржено вiдповiдачами по первiсному позову  до Апеляцiйного суду Львiвської 
областi . Ухвалою апеляцiйного суду Львiвської областi вiд 16.05.2011р. №22ц-946/2011 в 
задоволеннi апеляцiйної скарги Зарiцької М.I., Зарiцького Р.В. вiдмовлено, рiшення 
Миколаївського районного суду Львiвської областi вiд 19.10.2010р. залишено без змiн. 
-до МОЗ України та Державного казначейства України про зобов'язання вiдшкодувати додатковi 
витрати (акциз по спирту). Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду вiд 04.08.2010р. 
вiдкрито провадження по справi. Постановою суду вiд 15.07.2011р. позов задоволено. 
Вiдповiдачами подано апеляцiйну скаргу. Судове засiдання по апеляцiйнiй скарзi призначено на 
05.04.2011р.          
 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 



Аналiтична довiдка результатiв фiнансової дiяльностi Емiтента за останнi три роки : Валовий 
прибуток зрiс  в порiвняннi  ,  за   2009 рiк  78799 т.грн. , за 2010 рiк 110313 т.грн, за 2011 рiк 
138808 т.грн. Чистий прибуток  за 2009р-18661 т.грн.за 2010 рiк -4 934 т.грн, за 2011 рiк-4071 
т.грн.           
 
 

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

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 64 313 67 866 945,5 1 183 65 258,5 69 049 
  будівлі та споруди 37 656 37 683 0 0 37 656 37 683 
  машини та обладнання 23 552 26 575 186 199 23 738 26 774 
  транспортні засоби 1 152 1 509 759,5 984 1 911,5 2 493 
  інші 1 953 2 099 0 0 1 953 2 099 
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 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 64 313 67 866 945,5 1 183 65 258,5 69 049 

Опис 

Пояснення : Власнi основнi засоби по залишковiй вартостi становлять 
на кiнець звiтного перiоду 67866 тис. грн в тому числi виробничого 
призначення: 
 1. Будiвлi та споруди -37683 тис.грн.,ступiнь зносу- 29%; 
 2.Машини та обладнання -26575 тис.грн ., ступiнь зносу -   58,4%; 
 3. Трансортнi засоби - 1509 тис.грн., ступiнь зносу- 34%; 
 4.Iншi засоби -  2099 тис.грн ., ступiнь зносу - 82%. 
Орендованi основнi засоби на кiнець звiтного перiоду становлять -1183 
тис.грн., в тому числi : 
 1.Машини та обладнання -199 тис.грн. 
 2.Транспортнi засоби-984 тис.грн. 
На протязi звiтного року вiдбулось оновлення основних засобiв, якi 
зумовленi  стратегiчним напрямкам пiдприємства.  Амортизацiя 
нараховується згiдно вимог  чинного законодавства.  
Майно знаходиться в заставi згiдно Договору iпотеки  № 2006ЦИК307 
вiд 28.03.2007 р з АТ Банк " Фiнанси та Кредит".    

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

123 716 119 645 

Статутний капітал (тис.грн.) 12 766,7 12 766,7 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

12 766,7 12 766,7 

Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мж вартiстю 
активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства 
здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з 



метою реалiзацiї положень статтi  155 " Статутний капiтал акцiонерного товариства" 
Цивiльного кодексу України. Протягом 2011 року розрахункова вартiсть чистих активiв 
Товариства збiльшилася , i станом на звiтну дату перевищує статутний капiтал 
Товариства.Також розрахунковий показник вартостi чистих активiв Товариства 
задовольняє вимогам ст.24 Закону України" Про господарськi товариства" щодо 
мiнiмального розмiру статутного капiталу для акцiонерного товариства. 

Висновок Таким чином , розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi 
до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, затведжених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04р.Вартiсть чистих активiв 
Товариства станом на 31.12.11р. складала 123716 тис.грн, i є бiльшою розмiру статутного 
капiталу ,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 457 550 X X 
у тому числі:  
Кредитнтй договiр № 1253-08 . 13.06.2008 130 000 0 12.06.2013 
Вiдновлювальна кредитна лiнiя № 
1195-01-07 

19.09.2007 68 815 0 11.05.2011 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя № 
1318-10 

20.05.2010 78 000 0 20.05.2013 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя№ 
1319-10 

20.05.2010 78 000 0 20.05.2013 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя № 
1320-10 

29.06.2010 77 000 0 28.06.2013 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя № 
1321-10 

29.06.2010 25 735 0 28.06.2013 

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

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

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

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 542 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 160 723 X X 
Усього зобов'язань X 620 815 X X 
Опис Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними 

коштами є конфiденцiйною 
 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

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 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Iн"єкцiї 18256,7 тис.упак 315343,9 61,2 19117,2 тис.упак 203800,8 66,9 
2 Таблетки 20090,8 тис.упак 49247,1 9,6 20445,1тис.упак 30934,4 10,2 
3 Рiдини i 

сиропи 
5921,1 тис.упак 115563,3 22,4 5824,00 тис.упак 47458,3 15,6 

4 Розчини 4074,8 тис.упак 35223,8 6,8 3787,6 тис.упак 22517,9 7,3 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 
1 Сировина i матерiали 61,3 
2 Заробiтна плата i нарахування на 

зарплату 
19,7 

3 Iншi витрати 19 
 

15. 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 
31.03.2011 01.04.2011 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 2009 1 0 
2 2010 3 2 
3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

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

Голосування вiдбувалось бюлетенями. 



 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X  

Інше 
(запишіть) 

Затвердження рiчних даних , прийняття рiшення про змiну 
найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

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

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  28 
 
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 
Інше 
(запишіть) 

В складi наглядової ради не створювалось жодного комiтету. 

Інше 
(запишіть) 

В складi наглядової ради не створювалось жодного комiтету. 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  так 
 
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) 

 Члени Наглядової ради не отримують винагороди. 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
Д  X 

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

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

 X 

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

 X 

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

Інше 
(запишіть) 

 Наглядова рада переобрана черговими акцiонерними зборами 
31.03.2011р. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  6 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні так 
Загальний відділ ні ні ні 



Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні так ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами так ні ні 

Інше (запишіть) 
д/н 

ні ні ні 

 
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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так так ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так так ні ні 

Затвердження аудитора ні так так ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів ні ні ні ні 



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

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган (правління)  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію  X 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Д 

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так ні 

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

так так ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після ні ні так ні ні 



їх проведення 
Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
 
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 аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

Зовнiшнього аудитора було призначено Наглядовою радою товариства. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
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) 

На пiдставi проведеного тендеру. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства  в звiтному 
роцi проводилась органами ДПI та iншими контролюючими органами .  

 
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) 

даних немає 

 
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) 
д  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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)  не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 



суду  X 
Інше 
(запишіть) 

В звязку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. 

 
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: Кодекс 
корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
 
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: 
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 



найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу " 
Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів за КВЕД 24.42.0 

Середня кількість працівників (1): 781 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 79024,  Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, Опришкiвська 6/8 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

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

 
Баланс 

на 31.12.2011 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 292 2 256 
    первісна вартість 011 1 582 3 697 
    накопичена амортизація 012 ( 1 290 ) ( 1 441 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 7 034 11 908 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 64 313 67 866 
    первісна вартість 031 118 746 130 601 
    знос 032 ( 54 433 ) ( 62 735 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 386 215 356 214 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 457 854 438 244 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 27 139 25 808 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 11 872 18 706 
Готова продукція 130 12 636 11 194 
Товари 140 148 122 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 177 200 219 547 
    первісна вартість 161 177 346 219 671 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 146 ) ( 124 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 0 5 
    за виданими авансами 180 20 151 26 351 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6 171 5 807 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 10 14 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 419 2 008 
Інші оборотні активи 250 1 1 
Усього за розділом II 260 255 747 309 563 
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 690 1 200 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 717 291 749 007 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 12 767 12 767 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 13 934 13 934 
Резервний капітал 340 3 192 3 192 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 89 752 93 823 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 119 645 123 716 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 3 709 4 476 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 3 709 4 476 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 388 735 388 735 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 3 612 2 577 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 392 347 391 312 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 68 815 68 815 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19 753 22 925 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 12 12 
    з бюджетом 550 1 837 2 542 
    з позабюджетних платежів 560 101 94 
    зі страхування 570 734 1 021 
    з оплати праці 580 1 469 1 849 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 108 869 132 245 
Усього за розділом IV 620 201 590 229 503 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 717 291 749 007 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Оцiнка та подальше розкриття окремих статей балансу в примiтках до звiтностi здiйснюються 
згiдно  з вiдповiдними положеннями ( стандартами) бухгалтерського облiку.   
 
Керівник                                                             Блонський О.В. 
 
Головний бухгалтер                                                Горда О.В. 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу " 
Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів за КВЕД 24.42.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 383 436 331 373 

Податок на додану вартість 015 ( 1 841 ) ( 1 307 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 69 169 ) ( 64 801 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 312 426 265 265 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 173 618 ) ( 154 952 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 138 808 110 313 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 13 176 12 377 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 20 953 ) ( 16 985 ) 
Витрати на збут 080 ( 7 856 ) ( 5 755 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 32 391 ) ( 32 829 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 90 784 67 121 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 1 1 
Інші доходи (1) 130 30 200 0 



Фінансові витрати 140 ( 82 513 ) ( 60 461 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 30 001 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 8 471 6 661 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 4 400 ) ( 1 727 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 4 071 4 934 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 4 071 4 934 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 148 849 129 912 
Витрати на оплату праці 240 43 451 36 185 
Відрахування на соціальні заходи 250 14 701 12 259 
Амортизація 260 8 859 8 678 
Інші операційні витрати 270 21 679 23 625 
Разом 280 237 539 210 659 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 1418520 1418520 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 2,87 3,48 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
Примітки: У звiтi надається iнформацiя про доходи,витрати,прибутки та збитки вiд дiяльностi 
пiдприємства за звiтний перiод. 
 



Керівник                                                                                                 Блонський О.В. 
 
Головний бухгалтер                                                                            Горда О.В 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу " 
Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 

Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів за КВЕД 24.42.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 338 843 232 102 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 514 5 232 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 1 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 911 101 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 1 0 
Інші надходження 080 59 983 17 858 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 144 104 ) ( 106 203 ) 
Авансів 095 ( 51 935 ) ( 56 705 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 33 558 ) ( 28 060 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 160 ) ( 139 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 195 ) ( 400 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 5 096 ) ( 3 017 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 16 840 ) ( 13 457 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 7 493 ) ( 6 281 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 110 417 ) ( 39 787 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 30 455 1 245 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 30 455 1 245 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 31 671 35 752 
    необоротних активів 190 101 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 331 853 ) 
    необоротних активів 250 ( 17 918 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 13 854 -296 101 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 13 854 -296 101 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 323 853 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 3 857 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 42 763 ) ( 25 008 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -42 763 294 988 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -42 763 294 988 
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 546 132 
Залишок коштів на початок року 410 429 275 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 47 22 
Залишок коштів на кінець року 430 2 022 429 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено з результатiв руху коштiв протягом звiтного перiоду в 
результатi операцiйної,iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.  
 
Керівник                                                                         Блонський О.В. 
 
Головний бухгалтер                                                             Горда О.В. 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 
Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 24.42.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 12 767 0 0 13 934 3 192 89 752 0 0 119 645 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 12 767 0 0 13 934 3 192 89 752 0 0 119 645 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 4 071 0 0 4 071 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 0 0 4 071 0 0 4 071 

Залишок на кінець 
року 300 12 767 0 0 13 934 3 192 93 823 0 0 123 716 

Примітки: звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни складу власного капiталу на протязi звiтного перiоду.Залишок власного капiталу 
вiдповiдає даним Балансу 
 
Керівник                                                                                                                             Блонський О.В. 
 
Головний бухгалтер                                                                                                        Горда О.В 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу " Галичфарм" за ЄДРПОУ 05800293 
Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 24.42.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 100 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100 15 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 1 482 1 280 1 925 0 0 0 0 146 0 0 0 3 407 1 426 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 1 582 1 290 2 115 0 0 0 0 151 0 0 0 3 697 1 441 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 

початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

Групи основних засобів Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 51 576 13 921 1 493 0 0 0 0 1 465 0 0 0 53 069 15 386 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 54 851 31 299 9 030 0 0 136 136 6 007 0 0 0 63 745 37 170 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 1 809 657 669 0 0 194 113 231 0 0 0 2 284 775 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 7 853 5 901 967 0 0 114 114 821 0 0 0 8 706 6 608 0 0 0 0 

Тварини 160 10 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 9 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 147 147 32 0 0 118 118 32 0 0 0 61 61 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 2 500 2 500 252 0 0 26 26 252 0 0 0 2 726 2 726 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальні активи 
Разом 260 118 746 54 433 12 443 0 0 588 507 8 809 0 0 0 130 601 62 735 0 0 0 0 

 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 90 287 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 1 885 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 16 955 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 3 695 6 611 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 13 266 5 019 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 185 10 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2 287 268 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 19 433 11 908 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року Найменування показника Код рядка За рік довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 100 0 

акції 390 0 51 716 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 304 398 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 356 214 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 356 214 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 111 0 

Операційна курсова різниця 450 380 362 
Реалізація інших оборотних активів 460 337 821 
Штрафи, пені, неустойки 470 11 244 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 12 337 30 964 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 1 992 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 82 513 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 30 200 30 001 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 0 
Поточний рахунок у банку 650 2 022 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 2 022 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 3 709 4 438 0 3 671 0 0 4 476 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 146 0 0 22 0 0 124 
Разом 780 3 855 4 438 0 3 693 0 0 4 600 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 24 600 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 20 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 24 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 1 089 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 75 0 0 

Незавершене виробництво 890 18 706 0 0 
Готова продукція 900 11 194 0 0 
Товари 910 122 0 0 
Разом 920 55 830 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
55 830 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 10 820 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 219 671 219 671 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 5 807 2 661 100 3 046 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1 992 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 5 435 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 3 612 

 на кінець звітного року 1235 2 577 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 4 400 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 5 435 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 -1 035 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 8 960 
Використано за рік - усього 1310 8 960 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 8 809 

 з них машини та обладнання 1313 6 007 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 151 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року вибуло за рік залишок на 

кінець року 
Групи біологічних активів Код 

рядка 
первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації реалізації 

первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник                                                                                                                                               Блонський О.В. 
 
Головний бухгалтер                                                                                                                                  Горда О.В. 
 


