Титульний аркуш
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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор виконавчий



Блонський Олександр Володимирович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05800293
4. Місцезнаходження: 79024,  Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, вул.Опришкiвська 6/8
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 294-99-50, ( 032) 294-99-50
6. Адреса електронної пошти: Oksana.Skibinska@arterium.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Протокол №12
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.galychpharm.com/shareholders/annual.html
26.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
X
7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
X
26. Інформація вчинення значних правочинів
X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
п.4. Iнформацiя не заповнена посада не введена.

п.5.Iнформацiя  не заповнена, оцiнка рейтингового агенства не обов'язкова, тому що в статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, облiгацiї не випускались.

п.7 Iнформацiя  не заповнена, у звiтному перiодi не було судових справ на визначену суму, по яких вiдкрито провадження та/або винесено рiшення , якi набрали законної сили. 

п.13-15 Iнформацiя на заповнена, у звiтному перiодi не було змiн акцiонерiв , яким належать голосуючi акцiї , розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню; змiни осiб,яким належить право голосу за акцiями,сумарна кiлькiсть прав за якими стає більшою ,меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй,не було; змiн осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,пов'язаних з голосуючими акцiями товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не було.

п.17.2 Iнформацiя не заповнена, облiгацiї в звiтному перiодi не випускались.

п.17.3 Iнформацiя не заповнена, у звiтному перiодi iншi цiннi папери , випуск яких пiдлягає реєстрацiї , не випускались.

П.17.4 Iнформацiя не заповнена, у звiтному перiодi похiднi цiннi папери не випускались.

п.17.5 Iнформацiя не заповнена, у звiтному перiодi перiодi борговi цiннi папери не випускались.

п.17.6 Iнформацiя не заповнена,у звiтному роцi не було придбання власних акцiй.

п.18-22.Iнформацiя не заповнена , iнформацiя вiдсутня.

п.23 Iнформацiя не заповнена, дивiденди  та iншi доходи в звiтному та попередньому перiодах не нараховувались та не виплачувались. 

п.27 -28 Iнформацiя  не заповнена, правочини , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть в звiтному перiодi не вчинялись .

П.31.Iнформацiя не заповнена , емiтет не є  поручитель. 

П.33-34  Iнформацiя не заповнена , у товариства за звiтний перiод вiдсутнi корпоративнi договора  та будь-якi договора та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,якi здiйснюють контроль над емiтентом.

п.36-45 не заповнюється - iпотечнi облiгацiї,iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН не випускались.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	Серiя А00 №377399
3. Дата проведення державної реєстрації
	10.06.1993
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	76600080
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1120
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
	46.46. - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
	49.41. - Вантажний автомобiльний транспорт
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	 АТ "ОТП  Банк"
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	26008455007395
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	 АТ " ОТП Банк"
5) МФО банку
	300528
6) Поточний рахунок
	26008455007395

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв,оптова,роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами
№225
11.04.2013
Державна  ветеринарна та фiтосанiтарна служба України

Опис
Безстрокова не потребує продовження термiну дiї лiцензiї.
Оптова торгiвля лiкарськими засобами
№521
12.04.2013
Державна служба України з лiкарських засобiв

Опис
Безстрокова не потребує продовження термiну дiї лiцензiї.
Виробництво лiкарських засобiв
№ 334
24.04.2015
Державна служба України з лiкарських засобiв.

Опис
Безстрокова не потребує продовження термiну дiї лiцензiї.
Придбання,зберiгання ,перевезення,ввезення,вiдпуск,знищення прекурсорiв(списку2таблицiIV)Перелiку наркотичних засобiв,психтропних речовин i прекурсорiв)
б/н
12.05.2017
Державна служба України з контролю за наркотиками
12.05.2022
Опис
Оримана нова лiцензiя в зв'язку з закiнченням термiну дiї попередньої лiцензiї.Прогноз на продовження лiцензiї позитивний.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	ПАТ"Київмедпрепарат"
2) Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	00480862
4) Місцезнаходження
	01032 м.Київ,вул.Саксаганського,139
5) Опис 
	Частка  участi в статутному капiталi складає 6,115% .Форма участi- акцiонер.Емiтент користується правами як акцiонер ПАТ " Київмедпрепарат"  згiдно Статуту Товариства. 

1) Найменування
	ПАТ"Гемопласт"
2) Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	00480922
4) Місцезнаходження
	67700 Одеська обл.м.Бiлгород-Днiстровський вул.Маяковського,57
5) Опис 
	Частка в статутному капiталi складає 8,5849%.Форма участi- акцiонер.Емiтент користується правами як акцiонер ПАТ " Гемопласт"  згiдно Статуту Товариства. 


15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Фiлiал "Дроговижський хiмiко-фармацевтичний завод"
2) Місцезнаходження
	Україна, 81632, Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Дроговиж, вул.Iвана Франка ,1
3) Опис
	На даний момент фiлiал на консервацiї.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
Податкове повiдомлення-рiшення № 0008814815, 09.11.2018
Львiвське управлiння Офiсу великих платникiв податкiв ДФС
За порушення норм  законодавства (п.2.6.Положення №637 вiд 15.12.04р)
Штрафнi санкцiї сплаченi платiжним порученням № 13977 вiд 26.11.18р 
Примітки:
Сума штрафних санкцiй  в розмiрi 8659,00 грн оплачена вчасно.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура пiдприємтсва АТ " Галичфарм" складається з вiдповiдних служб  та вiддiлiв  з видiленням функцiй керування фiнансами , комерцiйною дiяльнiстю, виробництвом i якiстю .  
У 2018 роцi  в структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни:
- в хiмiчному цеху створено нову дiльницю - Дослiдно -промислова дiльниця.
-створений медичний центр з пiдпорядкуванням директору виконавчому.   

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2018р - 1120  осiб
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -  1025  осiб  .
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом  -53 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв , якi працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня)  - 0 осiб
Фонд оплати працi за звiтний перiод становить  215 797,4 тис.грн
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно поперднього року в звязку з пiдвищенням рiвня заробiтної плати персоналу на 32% 
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 .
Кадрова полiтика емiтента регламентується "Положенням про проведення навчання персоналу ПАТ"Галичфарм" 
Функцiю управлiння системою професiйного навчання персоналу виконує служба з навчання та розвитку.На пiдприємствi затвердженi рiчнi плани внутрiшнього i зовнiшнього навчання персоналу,розробленi програми навчання персоналу .Професiйне навчання працiвникiв носить безперервний характер i проводиться протягом їх трудової дiяльностi;спрямоване на забезпечення,пiдтримання на належному рiвнi та вдосконалення професiйних якостей персоналу для ефективного виконанн робочих обов'язкiв та перспективних планiв i завдань пiдприємтва. 
Навчання персоналу проходить в 3 етапи: 
1) навчання кожного нового спiвробiтника при прийомi на роботу, яке включає в себе первинну професiйну пiдготовку з оцiнкою результатiв i допуском до роботи i навчання з питань GMP, пiсля якого проводиться тестування;
2) подальше перiодичне навчання (професiйне, функцiональне навчання, навчання з управлiнського розвитку, навчання з питань GхP, охорони працi, екологiї згiдно з програмами пiдприємства;
3) позапланове навчання i тренiнги (за необхiднiстю) за результатами самоiнспекцiй i зовнiшнiх аудитiв, пiсля отримання нового обладнання, змiни технологiй.
  Основними стратегiчними напрямками  з навчання i розвитку персоналу є:
- Формування i розвиток високої культури менеджменту;
- Створення органiзацiї, що самонавчається;
- Формування внутрiшнього кадрового резерву та його розвиток.
Навчання персоналу пiдприємства регулюється наступними  документами:"Органiзацiя процесу навчання персоналу"," Розробка та затвердження програм навчання персоналу","Проведення навчання персоналу за програми GxP","Адаптацiя персоналу на новому робочому мiсцi"," Порядок проведення iнструктажу персоналу та вiдвiдувачiв виробничих центрiв".



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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку 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)
Фiнансова звiтнiсть Емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Для визначення балансової вартостi активiв (крiм основних засобiв) та зобов'язань Товариство використовує принцип iсторичної собiвартостi. Доходи та витрати  визнаються на основi принципу нарахування та вiдповiдностi.До складу основних засобiв  включаються матерiальнi активи очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби, призначенi для використання у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт, наданнi послуг, для управлiнських потреб, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю.
Об'єкти незавершеного будiвництва, якi в подальшому використовуються у виробничих або адмiнiст-ративних   цiлях  чи  цiлях,  що  не  визначенi  на  даний  момент,  облiковуються за вартiстю будiвництва за вирахуванням будь-яких визнаних збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних послуг, а також, для квалiфiкованих активiв, витрати на позики, капiталiзованi вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства. Нарахування амортизацiї за даними активами (а також за iншими об'єктами нерухомостi) починається з моменту готовностi активiв до запланованого використання. Обладнання та iншi основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного списання фактичної або оцiночної вартостi основних засобiв протягом очiкуваного термiну корисного використання.Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю Товариства для кожного об'єкта основних засобiв.
Очiкуванi термiни корисного використання, балансова вартiсть та метод нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного року.
Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються з використанням принципiв, якi застосовуються до власних основних засобiв, протягом найменшого з двох термiнiв: очiкуваного термiну їх корисного використання або термiну вiдповiдного договору оренди.
Прибуток чи збиток вiд продажу або iншого вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу та балансовою вартiстю цих об'єктiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть, що представляє собою об'єкти, використовуванi для отримання орендної плати або збiльшення капiталу (у тому числi такi об'єкти, що знаходяться на стадiї будiвництва), беруться до облiку за вартiстю придбання, включаючи витрати з оформлення угоди. В подальшому вони оцiнюються за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi iнвестицiй в нерухомiсть включаються до складу прибуткiв або збиткiв за перiод, в якому вони виникають.



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
АТ " Галичфарм" є лiдером у сферi випробництва готових лiкарських засобiв,фiто-хiмiчних субстанцiй на основi екстракцiї рослинної лiкарської сировини. Iсторiя пiдприємства сягає понад 100 рокiв .Пiдприємство випускає близько 94 рецептурних i безрецептурних лiкарських препаратiв.Серед них -як традицiйнi препарати Седавiт, Уролесан, Iмунно-Тон, L-лiзину есцинат, Алтейка iтд., якi вiдомi споживачам на Українi i за її межами.З 2007   року розпочато випуск ветеринарних препаратiв ,якi застосовуються ветеринарними лiкарями це такi препарати як Тiопротектин,Енвайр, Браво , якi зарекомендували себе на ринку. З 2014 року вийшов на ринок новий препарат Резiстол -природний захист вiд iнфекцiйних захворювань верхнiх дихальних шляхiв. Виробництво лiкарських засобiв забезпечене необхiдними санiтарними умовами, обладнанням, персоналом для виробництва стерильних препаратiв вiдповiдно до вимог , iснуючих у фармацевтичнiй галузi та вимог забезпечення умов пожежної безпеки,охорони працi,охорони навколишього середовища. Складське господарство Емiтента забезпечене примiщеннями i зонами для зберiгання основної сировини,допомiжної сировини, матерiалiв,друкованої продукцiї,карантину ,вiдбору проб, браку,зберiгання спирту ,тощо. У 2018 роцi Товариство успiшно  пройшло аудит на вiдповiднiсть нової версiї стандарту ДСТУ ISO 1400:2016 "Система екологiчного управлiння" i отримало сертифiкат. Система екологiчного менеджменту охоплює основнi процеси,  а це в першу чергу, виробництво та зберiгання готових лiкарських засобiв, сервiсне обслуговування та енергетичне забезпечення виробництва.  
За  2018 рiк випущено 45 230,897 тис. упаковок готових лiкарських засобiв, в грошовому вираженнi в дiючих оптових цiнах випущено готової продукцiї на суму 1 996 459,447тис.грн.  
Для виробництва лiкарських засобiв Емiтент здiйснює закупiвлю субстанцiй та iнших необхiдних речовин,допомiжних матерiалiв.Серед основних iноземних постачальникiв , якi поставляють переважно субстанцiї, можна видiлити:VA Intertrading(Австрiя) , VITAMED d.o,o,(Словенiя),Indukern Chemie AG(Швейцарiя) ,Farmachem SA(Швейцарiя), Menadiona S.L(Iспанiя). 
 Основними  вiтчизняними постачальниками по сировинi та матерiалiв є  ПАТ Полтавський завод медскла ;  ТОВ" Укрпол видавничий дiм ";ПП Ян;, Чернiвецький завод медичних виробiв" ДП Укрспирт, ТОВ " Агрополiграфсервiс", ТОВ Алсi ЛТД, ПАТ " Ексiмед" та iншi.
 З метою вiдслiдковування ринкових тенденцiй та визначення найкращого постачальника Емiтент на постiйнiй основi здiйснює монiторинг ринкових пропозицiй  та визначає декiлька другорядних резервних постачальникiв .Емiтент завжди має мiнiмальний запас необхiдних для виробництва субстанцiй та допомiжних матерiалiв.Система збуту продукцiї регулюється полiтикою продаж.Система збуту продукцiї охоплює всю територiю України .Виробництво лiкарських засобiв має сезонний характер , що пов'язано iз сезоннiстю попиту на лiки та медичнi препарати рiзних фармакологiчних груп. Зокрема , обсяги продажiв зростають у холодну пору року, вiдносний спад продажiв спостерiгається лiтом.
Основними конкурентами Емiтента : ПАТ" Фармак"( Україна),ПрАТ " Дарниця"(Україна),ТОВ " Здоровье(Україна)ТОВ Юрiя-Фарм(Україна), Sanofi Pasteur  (Францiя) та iншi.
Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю , що здiйснюється  крiвними органами Емiтента , вiдпрацьованiй технологiї роботи , впровадженiй схемi розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Емiтента у господарськiй дiяльностi значно звужено.Основними ризиками Товариства в дiяльностi : ризик змiни правового середовища; 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.А також негативний вплив на фармацевтичну галузь має фiнансовий сектор через значне знецiненя нацiональної валюти порiвняно з основними свiтовими валютами що призводить  до  подорожчання iмпортної сировини та матерiалiв та збiльшує  собiвартiсть продукцiї  при зниженнi купiвельної спроможностi населення.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Вiдповiдно до вимог по якостi лiкарських засобiв в Українi на пiдприємствi проводяться iнвестицiї з метою приведення у вiдповiднiсть технiчному рiвню технологiчного обладання, виробничих процесiв , оснащення лабораторiй .Так за останнi п'ять  рокiв на технiчне переоснащення витрачено 206,3 млн.грн., а саме: введено в  експлуатацiю сучасний склад збереження лiкарських засобiв, введено в дiю дiльницю з виробництва iнфузiйних препаратiв ,закуплена частина технологiчного обладнання розливу iн'єкцiйних розчинiв, проведення реконструкцiї лабораторiй , пройшла реконструкцiя фiтохiмiчного цеху , успiшна реконструкцiя таблетно-фасувалної дiльницi , придбано комп'ютерну технiку та лiцензiйнi програми.   Пiдприємство планує i подальше iнвестування у виробництво.Фiнансування проводитиметься  власними коштами та залучення  позичкових коштiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансi  АТ " Галичфарм" облiковуються основнi засоби виробничого призначення(власнi та орендованi) та невиробничого призначення.Виробничi потужностi Емiтента розмiщуються в основних виробничих цехах .Об'єкти основних засобiв розташованi на земельних дiлянках за адресами ; м.Львiв вул Опришкiвська,6/8 , вул.Заклинських,5, вул. Балкова,1 .
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства , за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.18р склала 373014 тис.грн.Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом . Станом на 31.12.18р знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв склав 159430 тис.грн залишкова вартiсть - 220899 тис.грн  У 2018 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась. 
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 14001:2015р та  володiє сертифiкатом №014-17-СЕУ-Львiв.
   На пiдприємствi постiйно реалiзуються заходи по зменшенню впливу на довкiлля.
- Проводилося  екологiчне навчання персоналу на тему "Правила технiчної експлуатацiї пило- газоочисних установок", "Система екологiчного менеджменту" та "Екологiчний аудит". 
 Отримано новi дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. 
 Завдяки покращенню роздiльного збору вiдходiв збiльшилась кiлькiсть зiбраної вторсировини (макулатура, склобiй, полiетилен,  брухт чорних та кольорових металiв) у порiвняннi з попереднiм роком . .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. 
Використання виробничих потужностей у 2018 роцi:
По випуску лiкарських засобiв : фасувальнi iн'єкцiї (ампули)-76,64%;  таблетованi препарати-72,58% ;  рiдини,сиропи та розчини - 85,53%; iнфузiї-64,77%. 



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Фiнансово-економiчний ризик має високий ступiнь впливу на дiяльнiсть товариства. Товариство в своїй  дiяльностi використовує iмпортнi субстанцiї якi є складовими лiкарських засобiв. Iмпортнi субстанцiї закуповуються за iноземну валюту. Курс iноземної валюти до нацiональної валюти України постiйно зростає, що в свою чергу збiльшує собiвартiсть продукцiї пiдприємства i негативно впливає на прибуток товариства. Вiдповiднi   служби товариства вiдслiдковують  процеси пов'язанi з ростом курсу iноземної валюти з метою недопущення збитковостi виробництва  i реалiзацiї лiкарських засобiв.
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 здiйснюється сертифiкацiйний аудит Системи управлiння довкiллям.Товариство знаходиться в центрi великого мiста,межує з житловими районами та заповiдними територiями,тому одним з головних прiоритетiв для нас є принцип сталого розвитку,пiд яким розумiється економiчне зростання при максимально рацiональному використаннi природних ресурсiв та збереження довкiлля для майбутнiх поколiнь.Для реалiзацiї концепцiї сталого розвитку на Товаритсвi запроваджено Систему екологiчного менеджменту (СЕМ) та одержано сертифiкат на вiдповiднiсть ДСТУ ISO14001.
Ризик пов'язаний з кон'юктурою ринку. Фармацевтичний ринок України являється одним з найбiльш конкурентним через велику присутнiсть  продавцiв i виробникiв лiкарських засобiв на даному ринку. Вiдповiднi служби товариства постiйно працюють над розробкою нових препаратiв з метою  присутностi на фармацевтичному ринку з власними брендовими лiкарськими засобами.



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Протягом звiтного перiоду показники лiквiдностi ПАТ"Галичфарм" перебували на достатньому рiвнi .Протягом 2018 року обсягу власного капiталу було достатньо для фiнансування поточної та iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства в запланованих обсягах. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Таких 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)
Стратегiя АТ "Галичфарм" передбачає випуск якiсних лiкарських засобiв у вiдповiдностi вимогам GMP (Належної Виробничої Практики), з цiєю метою Товариство завершило запланованi завдання на 2018 рiк , а саме:
- проходження сертифiкацiї дiльницi пiдготовки розчинiв, розливу та упаковки сиропiв, рiдин, крапель на вiдповiднiсть стандартами Належної виробничої практики;
- модернiзацiю виробництва  у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв;
- технiчне переоснащення таблетного виробництва на вiдповiднiсть лiцензiйним умовам;
- реконструкцiя складського господарства;
- збiльшення частки на ринку завдяки новими продуктам, а саме випуск препаратiв в асептичних умовах, освоєння випуску iнфузiйних розчинiв.
   На 2019 рiк плануються:
- реконструкцiя фiтохiмiчного цеху (органiзацiя дослiдно-промислової дiльницi отримання екстрактiв);
- приведення дослiдного центру до вимог GLP; 
   АТ "Галичфарм"  планує збiльшити частку на ринку завдяки новими продуктами. Велика увага придiлятиметься випуску препаратiв в асептичних умовах, освоєння випуску iнфузiйних розчинiв, вихiд на ринки iнших країн.


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 композицiй з метою їх наступної реєстрацiї в Українi, а також вдосконаленням номенклатури  лiкарських засобiв, для покращення їх якостi та стабiльностi в процесi зберiгання. За 2018 рiк на фiнансування дiяльностi дослiдного центру використано кошти в розмiрi  33 612,4 тис.грн. Протягом 2018 року дослiдним центром проводились роботи згiдно затверджених планiв розробок та впровадження нових лiкарських засобiв. 
  Перспективи розвитку по зонi дослiджень i розробок:
 1. Модернiзацiя технологiчних процесiв виробництва готових лiкарських засобiв з лiкарської рослинної сировини (оптимiзацiя екстрагування, випарювання та висушування екстрактiв). 
 2. Впровадження у виробництво нової лiкарської форми - суспензiї.
 3. Збiльшення номенклатури ветеринарних лiкарських засобiв - розробка, впровадження у виробництво на лiцензованих дiльницях.
 4. Збiльшення номенклатури iнфузiйних та iн'єкцiйних лiкарських засобiв, розробка i впровадження їх у виробництво.
 5. Розробка i впровадження у виробництво виробiв медичного призначення у формi спреїв.
 



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
Протягом останнiх рокiв валюта балансу Товариства мала   тенденцiю до зростання. Активи пiдприємтва зростали переважно в частинi  збiльшення необоротних активiв (довгостроковi фiнансовi iнвестицiї), грошовi кошти.Власний капiтал емiтента за останнi роки збiльшився за рахунок випуску додаткових акцiй та зростання нерозподiленого прибутку , який використовувався на розвиток пiдприємства. 
Аналiтична довiдка результатiв фiнансової дiяльностi Емiтента за останнi три роки : Валовий прибуток зрiс  в порiвняннi : за 2016 рiк- 632 655 тис.грн ; за 2017 рiк -645 457 тис.грн; за 2018 рiк-829 971 тис.грн . У 2018 роцi фiнансовi результати Товариства характеризуються , як задовiльнi , у 2018 роцi прибуток склав 53 588 тис.грн . Показник ЕBITDA у 2018 роцi збiльшився , у порiвняннi з 2017 роком.          



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Наглядова рада
Голова та члени наглядової ради.
Тумарєв Вiктор Миколайович - Голова наглядової ради;
Ткачук Юрiй Юрiйович - член наглядової ради;
Семеренко Ольга Степанiвна-член наглядової ради.
Виконавча дирекцiя
Голова та члени дирекцiї
Блонський Олександр Володимирович- Голова виконавчої дирекцiї , Директор виконавчий;
Вонсович Станiслав Олександрович - член виконавчої дирекцiї , Директор фiнансовий;
Горда Ольга Володимирiвна -член виконавчої дирекцiї , Головний бухгалтер. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Виконавчої дирекцiї-Директор виконавчий
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Блонський Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Вища.1995р Київський державний економiчний унiверситет.
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ " Мир Книги" , директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	 Обраний до складу  Виконавчої дирекцiї  28.03. 2016 року строком на три роки . 
Директор виконавчий згiдно Статуту Товариства здiйснює дiї вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з iншими особами , веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства . Директор виконавчий уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, затверджувати структуру Товариства наймати та звiльняти працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства та iншi посадовi обов'язки. За виконання обов'язкiв голови Виконавчої дирекцiї винагороду не отримує нi в грошовiй , нi в натуральнiй формi. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

1) Посада
	Член Виконавчої дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вонсович Станiслав Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Вища.1993 . Тернопiльський iнститут народного господарства.
6) Стаж роботи (років)
	31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ" Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат" , фiнансовий директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	Обраний до складу  Виконавчої дирекцiї  28.03. 2016 року строком на три роки . 
Обов'язки та функцiї : Визначення i забезпечення достатностi i оптимального рiвня оборотними коштами пiдприємства з врахуванням затвердженим стратегiчним цiлям. Управлiння грошовими коштами пiдприємства . Контроль за додержанням законодавства у сферi бухгалтерського та податкового облiку. Контроль за формування бюджетiв, а також їх виконання. Розмiр винагороди визначений згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

1) Посада
	Член Виконавчої дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Горда Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	Вища.1987р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ " Галичфарм" , головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.06.2018, обрано  до 28.03.2019
9) Опис
	В зв'язку з припиненням повноважень члена Виконавчої дирекцiї Рачкевича Станiслава Юрiйовича ( заява на звiльнення ) обрано до складу  Виконавчої дирекцiї Горду Ольгу Володимирiвну з  28.06. 2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради № 19 вiд 26.06.18 року на  перiод повноважень членiв Виконавчої дирекцiї . 
Обов'язки та функцiї : Здiйснює органiзацiю ведення  бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв,збереженням власностi пiдприємства.Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов"язань .Забезпечує складання фiнансової та статистичної  звiтностi.У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає. Розмiр винагороди визначений згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Горда Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	Вища.1987р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ " Галичфарм" , головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	04.06.2005, обрано постiйно
9) Опис
	 Обов'язки  та функцiї : Здiйснює органiзацiю ведення  бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв,збереженням власностi пiдприємства.Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов"язань .Забезпечує складання фiнансової та статистичної  звiтностi.У посадової особи судимостей за корисливi чи посадовi злочини немає.Розмiр винагороди визначений згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Голова Наглядової ради -акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Тумарєв Вiктор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1969
5) Освіта
	Вища.1991р.Київський державний економiчний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Директор ЗАТ"IФ"Добробут",Голова Наглядової ради ПАТ " Гемопласт".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано до наступних рiчних зборiв
9) Опис
	Вiдкликаний:26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р) згiдно ст.32 Закону України " Про акцiонернi товариства":  припиненi повноваження Голови Наглядової ради Тумарєва Вiктора Миколайовича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000011%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних  не надано. Перебував на посадi голови Наглядової ради з 21.04.2017р. по 25.04.2018р.
Обраний: до складу Наглядової ради - з 26.04.2018 року строком до наступних рiчних Зборiв Тумарєв Вiктор Миколайович. На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №16 вiд 26.04.2018р) обраний головою Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000011%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 1 шт. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ЗАТ " IФ"Добробут", директор , Голова Наглядової ради ПАТ "Гемопласт". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.   
До компетенцiїї Голови  Наглядової ради Товариства належать функцiї представництва iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв , контроль та регулювання дiяльностi Дирекцiї  та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також iншi функцiї та повноваження, покладенi на Наглядову раду  Товарисства  за рiшенням Загальних Зборiв.На даний момент працює -Головою Наглядової ради " Гемопласт" , розмiр виплаченої  винагороди визначений згiдно пiдписаного контракту, винагорода у  натуральнiй формi  не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Член Наглядової ради - акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Семеренко Ольга Степанiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	Вища.1983р.Львiвський торгово-економiчний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ"Галичфарм"- виконавчий директор, Голова Наглядової ради .
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано до наступних рiчних зборiв
9) Опис
	Вiдкликана:26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р) згiдно ст.32 Закону України " Про акцiонернi товариства":припиненi повноваження члена Наглядової ради Семеренко Ольги Степанiвни, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,002855%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 243 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних  не надано. Перебувала на посадi з 21.04.2017р. по 25.04.2018р.
Обрана :до складу Наглядової ради - з 26.04.2018р. строком до наступних рiчних Зборiв .Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,002855%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 243 шт. Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - радник Головного виконавчого директора Корпорацiї "Артерiум",пенсiонер за вiком. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.  
До компетенцiїї Наглядової ради  Товариства належать функцiї представництва iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв, контроль та регулювання дiяльностi Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також iншi функцiї та повноваження, покладенi на Наглядову раду Товариства за рiшенням Загальних Зборiв .На даний момент - пенсiонер за вiком.Розмiр виплаченої винагороди визначений згiдно пiдписаного контракту, винагорода у  натуральнiй формi  не виплачувалась. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має



1) Посада
	Член Наглядової ради- акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ткачук Юрiй Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Вища.1998р.Нацiональний унiверситет"Києво-Могилянська Академiя"
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Київмедпрепарат"-фiнансовий директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано до наступних рiчних зборiв
9) Опис
	Вiдкликаний:26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р) згiдно ст.32 Закону України " Про акцiонернi товариства":припиненi повноваження члена Наглядової ради Ткачука Юрiя Юрiйовича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000140% . Пакет акцiй емiтента , який належить цiй особi: 12 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних  не надано. Перебував на посадi  члена Наглядової ради з 21.04.2017р. по 25.04.2018р. 
Обраний:обраний до складу Наглядової ради - з 26.04.2018р.строком до наступних рiчних Зборiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000140% . Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 12 шт. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - фiнансовий директор корпорацiї "Артерiум". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .  Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.   
До компетенцiї Члена Наглядової ради  Товариства належать функцiї представництва iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв, контроль та регулювання дiяльностi Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також iншi функцiї та повноваження , покладенi на Наглядову раду Товариства за рiшенням Загальних Зборiв. На даний момент працює фiнансовим директором корпорацiї " Артерiум" м.Київ вул. Саксаганського,139  Розмiр виплаченої винагороди визначений згiдно пiдписаного контракту, винагорода у  натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має



1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мартиненко Вiктор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища.1998р.НТУУ"КПI"
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ " Київмедпрепарат", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	 Голова  Ревiзiйної комiсiї -Мартиненко Вiктор Миколайович  26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р)  припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Мартиненка  Вiктора Миколайовича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000140%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 12 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi голови Ревiзiйної комiсiї  з 26.10.2015р. по 25.04.2018р.
обраний до складу Ревiзiйної комiсiї  - з 26.04.2018 року строком на три роки Мартиненко  Вiктор Миколайович. На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї  (протокол №16 вiд 26.04.2018р) обраний головою Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000140%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 12 шт. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - менеджер по внутрiшньому аудиту ,  Корпорацiя "Артерiум". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обов'зки i функцiї голови ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ,за дотриманням Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Сума винагороди - вiдсутня. На  даний момент працює  менеджером з внутрiшнього аудиту корпорацiї  " Артерiум" м.Київ вул. Саксаганського,139. Розмiр винагороди - вiдсутнiй, винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Жаркова Наталiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	 Вища.1985р.Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ " Галичфарм" -економiст, провiдний економiст з фiнансової роботи.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Член Ревiзiйної комiсiї - Жаркова Наталiя Миколаївна 26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р)припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Жаркова Наталiя Миколаївна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000845% . Пакет акцiй емiтента , який належить цiй особi: 72 шт.Перебувала на посадi з 26.10.2015р. по 25.04.2018р.    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
обрана  до складу Ревiзiйної комiсiї- з 26.04.2018року строком  на три роки Жаркова Наталiя Миколаївна. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000845% . Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 72 шт. Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - провiдний економiст з фiнансової роботи, ПАТ "Галичфарм". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .   
Обов'зки i функцiї члена  ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства , дотримання Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних документiв. Розмiр винагороди - вiдсутнiй , винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скiбiнська Оксана Степанiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	Вища.1992р.Львiвський держаний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
	35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ " Львiвська фармацевтична фабрика" -головний бухгалтер ; АТ"Галичфарм"-в.о.головного бухгалтера ,начальник вiддiлу казначейства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	 Член  Ревiзiйної комiсiї - Скiбiнська Оксана Степанiвна  26 квiтня 2018 року  на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Галичфарм"(протокол № 38 вiд 26.04.2018р)припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Скiбiнська Оксана Степанiвна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00007%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 6 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 26.10.2015р. по 25.04.2018р.Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї - з 26.04.2018р. строком на три роки . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00007%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 6 шт. Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу казначейства, ПАТ"Галичфарм" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обов'зки i функцiї члена  ревiзiйної комiсiї- контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дотримання Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних документiв. Розмiр винагороди -вiдсутнiй, винагорода в натуральнiй формi  не виплачувалась.Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор виконавчий
Блонський Олександр Володимирович

0
0
0
0
Член Дирекцiї
Вонсович Станiслав Олександрович

0
0
0
0
Член Дирекцiї
Горда Ольга Володимирiвна

0
0
0
0
Головний бухгалтер
Горда Ольга Володимирiвна

0
0
0
0
Голова Наглядової ради - акцiонер
Тумарєв Вiктор Миколайович

1
0,000011
1
0
Член Наглядової ради -акцiонер
Семеренко Ольга Степанiвна

243
0,002855
243
0
Член Наглядової ради - акцiонер
Ткачук Юрiй Юрiйович

12
0,00014
12
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Мартиненко Вiктор Миколайович

12
0,00014
12
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Жаркова Наталiя Миколаївна

72
0,000845
72
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Скiбiнська Оксана Степанiвна

6
0,00007
6
0
Усього
346
0,004061
346
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У 2018 роцi при звiльненi посадової особи , а саме члена Виконавчої дирекцiї - Рачкевича Станiслава Юрiйовича iнша  винагорода не виплачувалась  , лише виплачена компенсацiя за невикористану вiдпустку. 
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи 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 район р-н, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв,3
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи 610 шт.
1,14
Усього
1,14

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя АТ "Галичфарм" передбачає випуск якiсних лiкарських засобiв у вiдповiдностi вимогам GMP (Належної Виробничої Практики), з цiєю метою Товариство завершило запланованi завдання на 2018 рiк , а саме:
- проходження сертифiкацiї дiльницi пiдготовки розчинiв, розливу та упаковки сиропiв, рiдин, крапель на вiдповiднiсть стандартами Належної виробничої практики;
- модернiзацiю виробництва  у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв;
- технiчне переоснащення таблетного виробництва на вiдповiднiсть лiцензiйним умовам;
- реконструкцiя складського господарства;
- збiльшення частки на ринку завдяки новими продуктам, а саме випуск препаратiв в асептичних умовах, освоєння випуску iнфузiйних розчинiв.
   На 2019 рiк плануються:
- реконструкцiя фiтохiмiчного цеху (органiзацiя дослiдно-промислової дiльницi отримання екстрактiв);
- приведення дослiдного центру до вимог GLP; 
   АТ "Галичфарм"  планує збiльшити частку на ринку завдяки новим продуктам. Велика увага придiлятиметься випуску препаратiв в асептичних умовах, освоєння випуску iнфузiйних розчинiв, вихiд на ринки iнших країн.


2. Інформація про розвиток емітента
За  2018 рiк випущено 45 230,897 тис. упаковок готових лiкарських засобiв, в грошовому вираженнi в дiючих оптових цiнах випущено готової продукцiї на суму 1 996 459,447тис.грн. 
   На пiдприємствi працює Центр дослiджень та розробок, що займається розробкою складу, технологiї та методiв контролю препаратiв-генерикiв та оригiнальних композицiй з метою їх наступної реєстрацiї в Українi, а також вдосконаленням номенклатури  лiкарських засобiв, для покращення їх якостi та стабiльностi в процесi зберiгання. За 2018 рiк на фiнансування дiяльностi дослiдного центру використано кошти в розмiрi  33 612,4 тис.грн. Протягом 2018 року дослiдним центром проводились роботи згiдно затверджених планiв розробок та впровадження нових лiкарських засобiв. 
  Перспективи розвитку по зонi дослiджень i розробок:
 1. Модернiзацiя технологiчних процесiв виробництва готових лiкарських засобiв з лiкарської рослинної сировини (оптимiзацiя екстрагування, випарювання та висушування екстрактiв). 
 2. Впровадження у виробництво нової лiкарської форми - суспензiї.
 3. Збiльшення номенклатури ветеринарних лiкарських засобiв - розробка, впровадження у виробництво на лiцензованих дiльницях.
 4. Збiльшення номенклатури iнфузiйних та iн'єкцiйних лiкарських засобiв, розробка i впровадження їх у виробництво.
 5. Розробка i впровадження у виробництво виробiв медичного призначення у формi спреїв.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному роцi не укладались договори деривативiв не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Основними ризиками в дiяльностi Товариства є: ризик змiни правового середовища; ризик, пов'язаний зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство, який є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Товариством; 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.
   Фiнансово-економiчний ризик має високий ступiнь впливу на дiяльнiсть Товариства. Товариство в своїй  дiяльностi використовує iмпортнi субстанцiї, якi є складовими лiкарських засобiв. Iмпортнi субстанцiї закуповуються за iноземну валюту. Курс iноземної валюти до нацiональної валюти України постiйно зростає, що в свою чергу збiльшує собiвартiсть продукцiї пiдприємства i негативно впливає на прибуток пiдприємства, а також на цiни готових лiкарських засобiв. Вiдповiднi служби Товариства вiдслiдковують процеси, пов'язанi з ростом курсу iноземної валюти, з метою недопущення збитковостi виробництва i реалiзацiї лiкарських засобiв.
   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 здiйснюється сертифiкацiйний аудит Системи управлiння довкiллям. Товариство знаходиться в центрi великого мiста, межує з житловими районами та заповiдними територiями, тому одним з головних прiоритетiв для нас є принцип сталого розвитку, пiд яким розумiється економiчне зростання при максимально рацiональному використаннi природних ресурсiв та збереження довкiлля для майбутнiх поколiнь. Для реалiзацiї концепцiї сталого розвитку на Товариствi запроваджено Систему екологiчного менеджменту (СЕМ) та одержано сертифiкат на вiдповiднiсть ДСТУ ISO14001.
   Ризик пов'язаний з кон'юктурою ринку. Фармацевтичний ринок України є одним з найбiльш конкурентних через велику присутнiсть  продавцiв та виробникiв лiкарських засобiв на даному ринку. Вiдповiднi служби Товариства постiйно працюють над розробкою нових препаратiв з метою присутностi на фармацевтичному ринку з власними брендовими лiкарськими засобами.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi у Товариства вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Товариства. Товариство управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також, поєднання термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Товариства

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння не прийнятий.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондвої бiржi ,об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс копрпоративного управлiння  не застовується .

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Не застосовується .

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Власний кодекс корпоративного управлiння не прийнятий.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.04.2018
Кворум зборів
94,0922
Опис
Наглядовою радою протоколом № 5 вiд 06.03.2018 року прийняте рiшення про скликання рiчних Загальних зборiв.Повiдомлення  було надруковано в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 56 вiд 22.03.2018 року  та розмiщено на сайтi Товариства. Акцiонерам Товариства також були надiсланi  рекомендованою кореспонденцiєю персональнi письмовi  повiдомлення про скликання Загальних зборiв з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Вiд акцiонерiв товариства не надходило  пропозицiй щодо внесенн змiн до порядку денного зборiв та проектiв рiшень з питань порядку денного.  
Питання  порядку  денного:
1.	Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.	Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв.
3.	Розгляд та затвердження Звiту Виконавчої дирекцiї Товариства  про пiдсумки роботи за 2017 рiк та  основнi напрямки дiяльностi та розвитку Товариства на 2018 рiк. 
4.	Розгляд та затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
5.	Розгляд та затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту  Товариства за 2017 рiк.
6.	Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
7.	Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
8.	Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради, Звiту Виконавчої дирекцiї, Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9.	Про затвердження протоколiв Наглядової ради Товариства.
10.	Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11.	Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12.	Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру  їх винагороди  та надання повноважень на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13.	Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.	Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15.	Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру  їх винагороди  та надання повноважень на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами  Ревiзiйної комiсiї.
16.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
           З першого питання порядку денного "Обрання  членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв"  слухали  Гудова К.В., який ознайомив учасникiв зборiв   з проектом рiшення щодо  цього питання порядку денного :Для пiдрахунку результатiв голосування на зборах обрати  Лiчильну комiсiю в складi: Голова комiсiї - Бевза Андрiй Сергiйович,член комiсiї - Коцюмбас Галина Зiновiвна,член комiсiї -Танцюра Вiталiй Анатолiйович.Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
 З другого питання порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку(регламенту) проведення Загальних зборiв" слухали голову зборiв Гудова К.В.,який ознайомив учасникiв зборiв   з проектом рiшення щодо  цього питання порядку денного:Затвердити наступний  порядок проведення (регламент)  зборiв:
Доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин.
Виступаючим для обговорення питань порядку денного -до 5 хвилин.
Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин. Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають.
Процедура голосування з питань порядку денного -до 10 хвилин.
Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 голосуюча  акцiя- 1 голос.
По питаннях порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування по всiх питаннях порядку денного зборiв, окрiм питання №11,14 проводяться за допомогою бюлетенiв, номери яких вiдповiдають номеру питання порядку денного. 
Варiанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у вiдповiдному полi бюлетеня. 
Голосування по питанню порядку денного зборiв №11,14 проводяться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування вiдбувається таким чином: загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що обирається, а акцiонер має право вiддати всi голоси за одного кандидата, або роздiлити їх  мiж кiлькома кандидатами - у вiдповiдному полi бюлетеня бiля кожного з кандидатiв зазначається кiлькiсть голосiв. 
Бюлетень має бути обов'язково пiдписаний акцiонером або його уповноваженим представником i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним
 Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З третього питання порядку денного "Розгляд та затвердження Звiту Виконавчої дирекцiї Товариства про пiдсумки роботи за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi та розвитку Товариства на 2018 рiк." слухали  виступ Директор виконавчого  Товариства  Блонського Олександра Володимировича , який  доповiв про результати дiяльностi Товариства за 2017р.про виконання iнвестицiйих проектiв,  випуску препаратiв , розвитку дослiдного центру , та ознайомив з новими завданнями на 2018 рiк.Голова зборiв оголосив проект рiшення по питанню : Звiт Виконавчої дирекцiї Товариства за 2017 рiк  затвердити. Роботу Виконавчої дирекцiї визнати задовiльною та такою,що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З четвертого  питання порядку денного "Розгляд та затвердження звiту Нагля-дової ради Товариства  за 2017р."   слухали голову зборiв Гудова К.В., який  ознайомив присутнiх на зборах з наданим  Звiтом Наглядової ради за перiод з 01.01.2017р. по  31.12.2017р. вiдповiдно до якого Наглядова рада Товариства протягом 2017 року проводили засiдання , на яких були розглянутi питання, що входять до компетенцiї Наглядової ради згiдно Статуту Товариства. 
Голова зборiв оголосив проект рiшення по питанню :Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв .Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З п'ятого питання порядку денного "Розгляд та затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту  Товариства за 2017 рiк."  слухали  голову зборiв Гудова К.В., який  ознайомив присутнiх на зборах з наданим  Висновком Ревiзiйної комiсiї - з результатами  перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017р., а саме пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2017р.,аналiз зобов'язань Товариства, платежiв до бюджету, власного капiталу, дебiторської та кредиторської заборгованостi, дотримання законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi та подання звiтностi у 2017р., фактори  ризику в  дiяльностi Товариства.Голова зборiв оголосив проект рiшення по питанню :Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi рiчного звiту  Товариства за 2017 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв . Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З шостого   питання порядку денного  "Затвердження рiчного звiту Товариства  за 2017 рiк." слухали директора з фiнансiв Вонсовича Станiслава Олександровича про фiнансовий стан Товариства про прибутки та витрати.Голова зборiв оголосив проект рiшення по питанню :Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017р. затвердити.Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.
З сьомого   питання порядку денного  "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк."  слухали виступ  директора з фiнансiв Вонсовича С. О. , який ознайомив акцiонерiв  з порядком розподiлу прибутку Товариства, отриманого за пiдсумками 2017р. Голова зборiв  оголосив проект рiшення по питанню :Розподiл прибутку за 2017 рiк затвердити. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати .Прибуток Товариства реiнвестувати в розвиток виробництва, в тому числi в капiтальнi iнвестицiї та поповнення обiгових коштiв.Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.
З восьмого   питання порядку денного  "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчої дирекцiї, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства." голова зборiв Гудов К.В. оголосив учасникам Зборiв  проект рiшення по питанню-Затвердити результати рiчної дiяльностi Товариства за 2017 рiк та схвалити основнi напрямки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З дев'ятого  питання порядку денного  "Про затвердження протоколiв Нагля-дової ради Товариства." Голова зборiв Гудов К.В. оголосив проект  рiшення по питанню -затвердити  рiшення Наглядової ради за перiод з 21.04.2017р. до 25.04.2018р.  та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства
Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З десятого   питання порядку денного  "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства"  Голова зборiв повiдомив, що згiдно ст.53.   Закону України "Про акцiонернi товариства"  члени Наглядової ради  публiчного акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв на строк до наступних рiчних зборiв, тому запропоновано припинити повноваження членiв  Наглядової ради  Товариства  в повному складi.Вiдкликати дiючу Наглядову раду Товариства в зв'язку з закiнченням строку в повному складi:
-Тумарєва Вiктора Миколайовича,
-Ткачука Юрiя Юрiйовича,
-Семеренко Ольгу Степанiвну.   
  Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
     З одинадцятого   питання порядку денного  "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" Голова зборiв Гудов К.В. оголосив, що акцiонером Товариства  ПрАТ "Дiловi партнери"(резидент України, код за  ЄДРПОУ 23721506 )  запропонованi наступнi кандидати до складу Наглядової ради: Тумарєв Вiктор Миколайович, Ткачук Юрiй Юрiйович,Семеренко Ольга Степанiвна .Згiдно пiдсумкiв голосування всi кандидати обранi до складу Наглядової ради Товариства .Вирiшено :Обрати Наглядову раду Товариства на строк  до наступних рiчних зборiв Товариства   в складi  трьох осiб:  Тумарєв Вiктор Миколайович,Ткачук Юрiй Юрiйович, Семеренко Ольга Степанiвна. 
Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте. 
З дванадцятого   питання порядку денного  "Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради,встановлення розмiру їх винагороди та надання  уповноважень  на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради." слухали  голову зборiв Гудова К.В.,  який доповiв, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства"  порядок роботи, вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Товариства визначаються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради Товариства. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв.Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому. 
З тринадцятого питання порядку денного "Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства."  Голова зборiв оголосив проект рiшення : - вiдкликати дiючу Ревiзiйну комiсiю  Товариства в повному складi:
-Мартиненка  Вiктора Миколайовича,
-Скiбiнську Оксану Степанiвну,
-Жаркову Наталiю Миколаївну.
 Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.
 З чотирнадцятого    питання порядку денного  "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" Голова зборiв Гудов К.В. оголосив, що акцiонером Товариства ПрАТ "Дiловi партнери"(резидент України, код за  ЄДРПОУ 23721506 )  запропонованi наступнi кан-дидати до складу Ревiзiйної комiсiї: Мартиненко Вiктор Миколайович, Скiбiнська Оксана Степанiвна ,Жаркова Наталiя Миколаївна . Згiдно Протоколу Наглядової ради  № 12  вiд 16.04.2018р.    запропонованi  кандидати внесенi в кумулятивний бюлетень для голосування № 14.  Згiдно пiдсумкiв голосування всi кандидати обранi до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.
З п'ятнадцятого питання порядку денного "Затвердження умов договорiв , що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди   та надання повноважень на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Ревiзiйної комiсiї" слухали  голову зборiв Гудова К.В., який доповiв, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства"  порядок роботи, вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства  визначаються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Запропонував затвердити умови договорiв, що укладатиметься з членами Ревiзiйної комiсiї .Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Повноваження на пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.
З  шiстнадцятого    питання порядку денного  "Про попереднє надання згоди   на вчинення  значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення"  Голова зборiв оголосив для голосування  проект рiшення, затверджений Наглядовою радою Товариства:Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення даних рiчних Загальних зборiв), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, предметом (характером) яких може бути:- -продаж лiкарських засобiв, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 2500,0 млн. гривень.  Повноваження  на здiйснення усiх дiй, щодо  вчинення (укладення, виконання) значних правочинiв надати Директору виконавчому .Поправок до цього проекту рiшень не надiйшло.Рiшення прийняте.


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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

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 (зазначити)
Бюлетеннями для кумулятивного голосування.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi збори  у звiтному роцi проведенi .

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Вiдсутнi будь-якi комiтети  

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Тумарєв Вiктор Миколайович
Голова наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства  та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчої  дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством,  Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. У 2018 роцi проводились засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання щодо скликання та проведення загальних зборiв Товариства, обрання та затвердження  суб'єкта оцiнювача акцiй Товариства та аудиторської компанiї, щодо пiдтвердження рiчної звiтностi Товариства, та затвердження ринкової вартостi акцiй,  надання згоди на  вчинення правочинiв сума яких перевищує гривневий еквiвалент 50 000 доларiв США та становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства".
Ткачук Юрiй Юрiйович
Член наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства  та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчої  дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством,  Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. У 2018 роцi проводились засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання щодо скликання та проведення загальних зборiв Товариства, обрання та затвердження  суб'єкта оцiнювача акцiй Товариства та аудиторської компанiї, щодо пiдтвердження рiчної звiтностi Товариства, та затвердження ринкової вартостi акцiй,  надання згоди на  вчинення правочинiв сума яких перевищує гривневий еквiвалент 50 000 доларiв США та становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства".
Семеренко Ольга Степанiвна
Член наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства  та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчої  дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством,  Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. У 2018 роцi проводились засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання щодо скликання та проведення загальних зборiв Товариства, обрання та затвердження  суб'єкта оцiнювача акцiй Товариства та аудиторської компанiї, щодо пiдтвердження рiчної звiтностi Товариства, та затвердження ринкової вартостi акцiй,  надання згоди на  вчинення правочинiв сума яких перевищує гривневий еквiвалент 50 000 доларiв США та становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства".

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 (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У 2018 роцi проводились засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання щодо скликання та проведення загальних зборiв Товариства, обрання та затвердження  суб'єкта оцiнювача акцiй Товариства та аудиторської компанiї, щодо пiдтвердження рiчної звiтностi Товариства, та затвердження ринкової вартостi акцiй,  надання згоди на  вчинення правочинiв сума яких перевищує гривневий еквiвалент 50 000 доларiв США та становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства".

Як 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)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Блонський Олександр Володимирович - Голова виконавчої дирекцiї , Директор виконавчий.
Вонсович Станiслав Олександрович - член виконавчої дирекцiї , Директор фiнансовий.
Горда Ольга Володимирiвна - член виконавчої дирекцiї , Головний бухгалтер .
Виконавчим органом Товариства є Виконавча дирекцiя. Головою Виконавчої  дирекцiї   є Директор виконавчий. До компетенцiї Виконавчої дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.:
-Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. 
-Вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом. 
-Готує рiчнi фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв).
-Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.
-Попередньо розглядає питання, що до її дiяльностi, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали.
-Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
-Подає до Наглядової ради для прийняття рiшення Наглядовою радою про надання згоди на вчинення значних  правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквiвалент 50 000 (п'ятдесят  тисяч) доларiв США та значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  Товариства;
-Визначає органiзацiйну структуру Товариства, штатний розпис Товариства; 
-Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства.
 Директор виконавчий органiзовує роботу Виконавчої дирекцiї, скликає її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Виконавчої дирекцiї.
- Директор виконавчий має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Директор виконавчий уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Директор виконавчий вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Виконавчої дирекцiї i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Виконавчої дирекцiї iз Наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Директор виконавчий має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.

Опис
У 2018 роцi проводились засiдання Виконавчої дирекцiї  щодо ухвалення рiшень поточної  дiяльностi Товариства на рiк. 


Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про порядок надання iнформацiї акцiонерам ПАТ " Галичфарм"

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Зовнiшнього аудитора було призначено Наглядовою радою.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
даних немає

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Публiчне акцiонерне товариство "Пiдприємтсво по виробнитву медичних виробiв з полiмерних матерiалiв "Гемопласт"
00480922
19,682203
2
Публiчне акцiонерне товариство"Київмедпрепарат
00480862
9,995065
3
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Нафтохiмiмпекс"
31029407
19,682203
4
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя"Омега"
21626809
19,682203
5
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Мiжрегiональна транспортна компанiя"
32312604
19,682203

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
8 511 120
488 996
п.10 прикiнцевих Положень Закону України " Про депозитарну систему України". 
14.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Посадовi особи органiв Товариства обираються та призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та положеннями Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння.Посадовi особи органiв Товариства дiють на пiдставi укладеного з Товариством договору (контракту), в якому визначаються права, обов'язки, умови щодо виплати винагороди, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави дострокового припинення дiї договору (контракту) тощо.При обраннi та призначеннi на посаду претендент за три днi до початку процедури обрання та призначення має бути ознайомлений з умовами договору (контракту), з порядком роботи вiдповiдного органу управлiння, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв.
Загальними зборами Товариства визначається уповноважена особа Товариства, яка має провести ознайомлення претендента з умовами договору (контракту) та внутрiшнiми документами Товариства.
 

9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв Товариства зобов'язанi:
-дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв Товариства;
- вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень працiвниками Товариства та його посадовими особами;
- проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами Товариства вiдповiдно до вимог та правил чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
-не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
- надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання, та  вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження таких осiб про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї i необхiднiсть забезпечення ними заходiв щодо її нерозголошення;
-утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
- у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства;
- повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв;
-на вимогу Ревiзiйної комiсiї або аудитора (аудиторської фiрми) надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитором розглянуто звiт про управлiння i будь-яких суттєвих невiдповiдностей або/та викривлень не iдентифiковано. Звiт про управлiння, який складається вiдповiдно до законодавства, узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Компанiї за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р.


Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
ПАТ"Пiдприємтсво по виробнитву медичних виробiв з полiмерних матерiалiв "Гемопласт"
00480922
67700, Одеська обл., м.Бiлгород-Днiстровський, вул.Маяковського, буд.57
1 675 176
19,682203
1 675 176
0
ТОВ"Нафтохiмiмпекс"
31029407
01010, Київська обл., м.Київ, вул.Iвана мазепи,буд 11-Б
1 675 176
19,682203
1 675 176
0
ТОВ"Мiжрегiональна транспортна компанiя"
32312604
04128, Київська обл., м.Київ, вул.Академiка Туполєва ,буд.17
1 675 176
19,682203
1 675 176
0
ПАТ"Київмедпрепарат"
00480862
01032, Київська обл., м.Київ, вул.Саксаганського,139
850 692
9,995065
850 692
0
ПрАТ "Акцонерне страхова компанiя"Омега"
21626809
04053, Київська обл., м.Київ, вул Обсерваторна,буд.17А
1 675 176
19,682203
1 675 176
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
7 551 396
88,723877
7 551 396
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста iменна  акцiя
8 511 120
9,00
Згiдно Статуту Товариства .
Акцiонери - власники простих акцiй мають право :
- брати участь в управлiннi Товариством;
 - отримувати дивiденди;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;   
- отримати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину його майна або вартостi частини майна Товариства; 
- вiльно розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватися переважним правом на придбання розмiщуваних  Товариством простих  акцiй пропорцiйно частцi належних їм  простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй; 
 -  вимагати здiйснення обов'язкового викупу  Товариством належних йому голосуючих акцiй у випадку, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: 
1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну його типу з публiчного на приватне; 
2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв, у  тому  числi  про  попереднє  надання згоди на вчинення значного правочину;
 3) змiну розмiру статутного капiталу. 
     - оскаржувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, визначеному цим Статутом  та чинним законодавством
      - мати iншi права, передбаченi чинним законодавством.
Акцiонери Товариства зобов'язанi :
      - дотримуватись установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства;
      - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
      - виконувати обов'язки, пов'язанi з майновою участю в Товариствi, в тому числi оплачувати придбанi акцiї в розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi засновницькими документами, умовами випуску та чинним законодавством України;
     - не завдавати шкоди Товариству;
      -виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України

Нi
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.05.1992
16/1/92
Мiнiстерство фiнансiв України
не надавався
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
0,1
354 630
35 463
100
Опис
Перша емiсiя акцiй Товариства була проведена в процесi приватизацiї шляхом випуску 354 630  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 карбованцiв на загальну суму 35 463 000 карбованцiв та зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України (свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд28 травня 1992 року , реєстрацiйний №16/1/92 -втатило чиннiсть).
Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось.
13.03.1996
150/1/96
Мiнiстерство фiнансiв України
не надавався
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,9
354 630
3 191 670
100
Опис
Друга емiсiя акцiй Товариства була проведена iз збiльшенням розмiру статутного фонду товариства на суму iндексацiї вартостi основних фондiв шляхом випуску  354 630 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 900 карбованцiв на загальну суму 319 167 000 000 карбованцiв та зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України (свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 13 березня 1996 року  , реєстрацiйний №150/1/96 -втатило чиннiсть).
Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв щодо допуску до бiржi не подавалось.
25.01.1999
30/1/99
ДКЦПФР
UA1300531001
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
9
1 418 520
12 766 680
100
Опис
 Третя  емiсiя акцiй Товариства була проведена в зв'язку iз визначенням форму випуску  акцiй Товариства та змiною розмiру статутного фонду на суму iндексацiї вартостi основних фондiв шляхом  випуску 1 418 520 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 9 гривень на загальну суму  12 766 680 ,00 гривень у документарнiй формi та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 сiчня 1999 року  , реєстрацiйний №30/1/99 -втатило чиннiсть).
Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю.
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
UA4000105993
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
9
1 418 520
12 766 680
100
Опис
Свiдоцтво за № 1226/1/10 отримано в зв'язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.11.2010р .Реєстрацiйний № 1226/1/10 вiд 27.12.10-втратило чиннiсть.Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не прводились. заяв щодо допуску до бiржi не подавалось
24.04.2013
1226/1/10
НКЦПФР
UA4000105993
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
9
1 418 520
12 766 680
100
Опис
В зв'язку зi змiною найменування Емiтента на Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"  згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.03.2013р.Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було.


26.04.2016
43/1/2016
НКЦПФР
UA4000105993
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
9
8 511 120
76 600 080
100
Опис
Четверта емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом випуску 7092060 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 9,00 гривень у бездокументарнiй формi на загальну суму 63 833 400,0-грн шляхом приватного розмiщення та зареєстрована Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку  свiдоцтвом №43/1/2016 дата реєстрацiї 26.04.2016року дата видачi 18.08.2016року.Мета емiсiї-придбання сировини,матерiалiв,ТМЦ,оплата робiт(послуг).Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27.12.2010 року №1226/1/10 видане 24.04.2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26.04.2016 року №43/1/2016-Т, видане НКЦПФР, анульованi. 
Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється, заяв щодо допуску до бiржi не подавалось.Акцiї емiтента з 2013 року включенi до Бiржового списку фондової бiржi ПФТС.Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
180 054
218 566
140 866
172 227
320 920
390 793
  будівлі та споруди
96 162
116 420
0
0
96 162
116 420
  машини та обладнання
78 084
88 559
156
10 703
78 240
99 262
  транспортні засоби
2 111
8 084
0
0
2 111
8 084
  земельні ділянки
0
0
140 710
161 524
140 710
161 524
  інші
3 697
5 503
0
0
3 697
5 503
2. Невиробничого призначення:
0
0
20 034
29 546
20 034
29 546
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
20 034
29 546
20 034
29 546
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
180 054
218 566
160 900
201 773
340 954
420 339
Опис
До складу основних засобiв включаються матерiальнi активи очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року .Амортизацiя нараховується згiдно вимог чинного законодавства iз застосуванням прямолiнiйного методу.Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї,лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було.Надходження основних засобiв протягом звiтного року здiйснювалося шляхом придбання нових об'єктiв основних засобiв за грошовi кошти та шляхом створення основних засобiв власними силами .
Земельнi дiлянки знаходяться в орендi на основi укладених договорiв iз Львiвською мiською радою,площа орендованих дiлянок складає 8,1085 га. В 2018 роцi сплачено орендної плати в сумi 2 808 ,4 тис.грн.Товариство володiє земельними дiлянками ,згiдно Акту на право постiйного користування землею та згiдно рiшення сiльської ради ,площа земельних дiлянок складає 10,8391 га.В 2018 роцi сплачено земельного податку в сумi 812,7 тис.грн.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
579 874
529 255
Статутний капітал (тис.грн)
76 600
76 600
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
76 600
76 600
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" п.3 Цивiльного кодексу України. Протягом 2018 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
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 31.12.18р. склала  579874 тис.грн, i є бiльшою розмiру статутного капiталу ,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
532 692
X
X
у тому числі:

Кредитнтй договiр
13.06.2008
108 450
0
10.06.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
19.09.2007
68 815
0
12.05.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
20.05.2010
61 273
0
19.05.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
20.05.2010
77 600
0
19.05.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
29.06.2010
76 600
0
27.06.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
29.06.2010
62 285
0
27.06.2016
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
14.11.2012
77 669
0
14.11.2015
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
8 895
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
703 555
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 245 142
X
X
Опис
Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними коштами є конфiденцiйною

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Iн'єкцiї
15525,99 тис.упак.
1241811,39
62
15026,23 тис.упак.
892927,56
62
2
Iнфузiї
3982,58 тис.упак.
98112,55
5
3752,85 тис.упак.
82374,92
6
3
Розчини,рiдини i сиропи
10620,57 тис.упак.
496775,28
25
10224,68 тис.упак.
336826,87
23
4
Таблетки
15101,76 тис.упак.
159760,22
8
14511,00 тис.упак.
122892,23
9
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
62,7
2
Заробiтна плата i нарахування на зарплату
20,3
3
Iншi витрати
17

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПрАТ " Акцiонерна страхова компанiя Омега"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
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
Найменування 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
Надання страхових послуг згiдно договорiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне  акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
Міжміський код та телефон
044-279-12-13
Факс
279-10-78
Вид діяльності
Депозитарнi послуги
Опис
Депозитарнi послуги для обслуговування емiсiї/випускiв  акцiй зг дог № ОВ-1820 вiд 12.11.2013р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Основа -цiннi папери"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37044554
Місцезнаходження
01042, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Патрiса Лумумби ,буд4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ№286653
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2013
Міжміський код та телефон
044-529-43-36
Факс
529-43-36
Вид діяльності
Депозитарнi послуги
Опис
Надання послуг ,щодо обслуговування операцiй на рахунках   у цiнних паперiв у вiдповiдностi до Положення про депозитарну дiяльнiсть зг договорiв : № 35-Д вiд 15.10.2015р; та № 74-Д вiд 30.09.2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Крестон Джi Сi Джi Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31586485
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул.Горького ,172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2846
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.02.2002
Міжміський код та телефон
044-351-11-78
Факс
351-11-79
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Аудиторськi послуги згiдно договору №917/06 вiд 16.01.2018р  

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21672206
Місцезнаходження
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул.Шовковична,42/44,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД№034421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
Міжміський код та телефон
044-277-50-03
Факс
277-50-01
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Опис
Послуги щодо допуску цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС , обiг цiнних паперiв на ПФТС(пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому списку )згiдно  договору вiд 06.08.2013р.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
26.04.2018
Загальнi збори
2 500 000
1 809 146
138,19
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж лiкарських засобiв, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 2500,0 млн. гривень. 
26.04.2018
www.galychpharm.com
Опис:
26 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Галичфарм" (далi по тексту-"Товариство") прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення даних рiчних Загальних зборiв 26.04.2018.),вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi Товариства за 2017р.
  Вартiсть активiв Товариства за даними  рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017р
- 1 809 146  тис. грн  
    Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж лiкарських засобiв, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 2500,0 млн. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить  138,19%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 025624,кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для  участi у Загальних зборах - 7 551 485 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення -7 551485,кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення -"0"    


Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата вчинення правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
26.04.2018
Загальнi збори
1 800 000
1 809 146
99,49
Укладання договору № ГФ/01-2018 , додаткової  угоди вiд 26.04.2018 року  продаж лiкарських засобiв на суму 1800,0 млн. гривень
26.04.2018
26.04.2018
www.galychpharm.com
Опис:
Продаж лiкарських засобiв з метою отримання прибутку.
2
26.04.2018
Загальнi збори
700 000
1 809 146
38,69
Укладання договору № ЕХР-021/18 вiд 08.05.2018 продаж лiкарських засобiв на суму 700,0 млн.грн.
08.05.2018
26.04.2018
www.galychpharm.com
Опис:
Продаж лiкарських засобiв з метою отримання прибутку.
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
за ЄДРПОУ
05800293
Територія
Львівська область, Личакiвський р-н
за КОАТУУ
4610137200
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
за КВЕД
21.20
Середня кількість працівників: 1120
Адреса, телефон: 79024 м. Львiв, вул.Опришкiвська 6/8, (032) 294-99-50
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
2 889
2 333
    первісна вартість
1001
7 081
7 315
    накопичена амортизація
1002
( 4 192 )
( 4 982 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
32 754
15 310
Основні засоби
1010
180 054
218 566
    первісна вартість
1011
313 781
373 014
    знос
1012
( 133 727 )
( 154 448 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
277 765
278 670
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
158
298
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
493 620
515 177
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
347 676
375 353
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
904 771
1 132 459
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
22 205
27 705
    з бюджетом
1135
17 273
9 575
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
1 292
1 461
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
21 316
9 819
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
21 316
9 819
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
993
1 209
Усього за розділом II
1195
1 315 526
1 557 581
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
1 809 146
2 072 758

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
76 600
76 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
452 655
503 274
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
529 255
579 874
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
257 078
247 737
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
5
5
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
257 083
247 742
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
532 692
532 692
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
64 853
61 394
    розрахунками з бюджетом
1620
15 577
8 895
    у тому числі з податку на прибуток
1621
13 576
6 761
    розрахунками зі страхування
1625
1 889
572
    розрахунками з оплати праці
1630
6 795
7 605
    одержаними авансами
1635
7
1 132
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
400 995
632 852
Усього за розділом IІІ
1695
1 022 808
1 245 142
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 809 146
2 072 758

Керівник				О.В.Блонський

Головний бухгалтер			О.В.Горда
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
за ЄДРПОУ
05800293

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1 473 543
1 250 935
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 643 572 )
( 605 478 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
829 971
645 457
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
126 559
126 886
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 100 164 )
( 79 434 )
Витрати на збут
2150
( 248 745 )
( 247 564 )
Інші операційні витрати
2180
( 361 035 )
( 188 035 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
246 586
257 310
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
380
0
Інші доходи
2240
60
129
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 177 567 )
( 178 201 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 13 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
69 446
79 238
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-15 858
-40 723
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
53 588
38 515
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
53 588
38 515
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
537 771
465 961
Витрати на оплату праці
2505
246 350
189 244
Відрахування на соціальні заходи
2510
47 030
36 455
Амортизація
2515
23 455
17 399
Інші операційні витрати
2520
258 912
411 452
Разом
2550
1 113 518
1 120 511
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
8 511 120
8 510 178
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
8 511 120
8 510 178
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
6,296230
4,530000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
6,296230
4,530000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				О.В.Блонський

Головний бухгалтер			О.В.Горда
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
за ЄДРПОУ
05800293


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
1 315 194
1 251 149
Повернення податків і зборів
3005
25 237
30 848
 у тому числі податку на додану вартість
3006
25 237
30 848
Цільового фінансування
3010
3 323
2 793
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
2 606
915
Надходження від повернення авансів
3020
3 021
5 024
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
2
3
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
179
151
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
231 370
286 310
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 713 793 )
( 684 674 )
Праці
3105
( 187 314 )
( 144 358 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 51 885 )
( 38 656 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 73 123 )
( 70 087 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 22 777 )
( 30 888 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 50 346 )
( 39 199 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 237 320 )
( 235 015 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 232 879 )
( 300 402 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
84 618
104 001
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
380
178
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 905 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 45 749 )
( 45 638 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-46 274
-45 460
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
8 000
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 5 000 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 50 156 )
( 57 673 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-50 156
-54 673
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-11 812
3 868
Залишок коштів на початок року
3405
21 316
17 450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
315
-2
Залишок коштів на кінець року
3415
9 819
21 316

Керівник				О.В.Блонський

Головний бухгалтер			О.В.Горда
КОДИ
Дата
11.01.2019
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство " Галичфарм"
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Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
76 600
0
0
0
452 655
0
0
529 255
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
76 600
0
0
0
452 655
0
0
529 255
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
53 588
0
0
53 588
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
-2 969
0
0
-2 969
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
50 619
0
0
50 619
Залишок на кінець року 
4300
76 600
0
0
0
503 274
0
0
579 874

Керівник				О.В.Блонський

Головний бухгалтер			О.В.Горда
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1.	ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю Публiчного акцiонерного товариства "Галичфарм" (далi - "Компанiя").
Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво лiкарських засобiв, фiто-хiмiчних субстанцiй на основi екстракцiї рослинної лiкарської сировини, виробiв медичного призначення та оптова торгiвля лiкарськими засобами. 
Пiдприємство випускає лiкарськi засоби з 1911 року. Сьогоднi асортимент виробництва налiчує близько 87 (з урахуванням форм дозування) генеричних та оригiнальних лiкарських засобiв в таких формах випуску як: iн'єкцiї в ампулах, таблетки, розчини, екстракти, сиропи та краплi.
Код за ЄДРПОУ - 5800293.
Мiсцезнаходження Компанiї 79024, м. Львiв, вул. Опришкiвська, 6/8.
Середня чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2018р. склала 1 120 працiвникiв (станом на 31.12.2017р. - 1 095 працiвникiв).
2.	ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31.12.2018р., прибуток Компанiї склав 53 588 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. поточнi активи Компанiї перевищують її поточнi зобов'язання на 312 439 тис.грн.
Керiвництво переконано, що має усi передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому. Принцип безперервностi дiяльностi є вiдповiдним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi при вiдсутностi iстотних невизначеностей, якi б перебували поза зоною впливу Компанiї та ставили пiд сумнiв можливiсть продовження дiяльностi.
3.	ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
В поточному роцi Компанiя застосовувала усi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом з iнтерпретацiї Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 01.01.2018р. та пiзнiше.
В 2018 роцi Компанiя прийняла всi стандарти МСФЗ, а також змiни до них та iнтерпретацiї, якi вступили в силу з 01.01.2018р. та мають вiдношення до її дiяльностi. 
На дату затвердження даної фiнансової звiтностi наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були випущенi, але не вступили в силу:
-	МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда - (замiнює такi стандарти та iнтерпретацiї: МСБО (IAS) 17 "Оренда"; Iнтерпретацiя IFRIC 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду"; SIC-15 "Операцiйна оренда: заохочення"; SIC-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду"). МСФЗ (IFRS) 16 встановлюють принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду з метою забезпечення того, щоб лiзингоотримувачi та лiзингодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє цi операцiї. Був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2019р. або пiсля цiєї дати.
-	МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" - вимагає, щоб страховi зобов'язання були оцiненi за поточною вартiстю виконання та забезпечує бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та презентацiї для всiх страхових контрактiв. Цi вимоги призначенi для досягнення мети послiдовного та облiк у договорiв страхування Стандарт роздiляє iнвестицiйну й страхову дiяльнiсть, якi обидвi є важливими напрямами бiзнесу страхових компанiй, але в яких дуже рiзна економiчна суть. Стандарт вступає в силу 01.01.2021р.
-	Тлумачення, розроблене Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибутку" - покликане внести яснiсть в порядок облiку податку на прибуток в ситуацiї, коли невiдомо, чи погодиться податковий орган з тим чи iншим трактуванням вимог податкового законодавства. Тлумачення набуває чинностi 01.01.2019р.
-	Доповнення до МСФЗ (IFRS) 9 "Передоплата з негативною компенсацiєю" - змiнює iснуючi вимоги МСФЗ 9 щодо прав закiнчення, щоб дозволити оцiнку за амортизованою вартiстю (або залежно вiд бiзнес-моделi, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд) навiть у випадку негативних компенсацiйних виплат. Пояснення вступає в силу з 01.01.2019р.
-	Доповнення до МСБО (IАS) 28 "Iнвестицiї до асоцiйованих та спiльних пiдприємств" - поправка вимагає, щоб в угодi з участю асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства розмiр визнаного прибутку або збитку залежав вiд того, чи є активи, що продаються або вносяться, бiзнесом. Пояснення вступає в силу з 01.01.2019р.
Керiвництво Компанiї очiкує, що набуття чинностi стандартом МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" матиме вплив на вiдображення активiв та зобов'язань Компанiї, набуття чинностi  iнших стандартiв та тлумачень не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Компанiя не планує дострокове застосування перелiчених стандартiв та тлумачень.
4.	ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
4.1	Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
4.2	Основи пiдготовки звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком частини  фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на звiтну дату.
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари або послуги.
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи пiдлягає ця цiна безпосередньому спостереженню або оцiнцi за iншою методикою. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, нiби учасники ринку врахували цi характеристики пiд час визначення цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається вищезазначеним чином, за винятком операцiй виплат на основi акцiй, якi входять у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 2, операцiй оренди, що регулюються МСБО (IAS) 17, а також оцiнок, що мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю (наприклад, чиста вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв згiдно з МСБО (IAS) 2 або вартiсть при використаннi при оцiнцi знецiнення згiдно з МСБО (IAS) 36).
4.3	Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
Пiдприємство вважається асоцiйованим, якщо Компанiя має суттєвий вплив на його фiнансову i операцiйну дiяльнiсть. Суттєвий вплив передбачає право брати участь в ухваленнi рiшень, що стосуються фiнансової i операцiйної дiяльностi пiдприємства, але не передбачає контролю або спiльного контролю над такою дiяльнiстю.
Спiльне пiдприємство - це спiльна дiяльнiсть, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що мають спiльний контроль над дiяльнiстю, прав на чистi активи такої дiяльностi. Такi сторони називаються учасниками спiльного пiдприємства. Спiльний контроль - це погоджений контрактом розподiл контролю за економiчною дiяльнiстю, який iснує, лише якщо стратегiчнi фiнансовi та операцiйнi рiшення, пов'язанi з дiяльнiстю, потребують одностайної згоди сторiн угоди про розподiл контролю (контролюючих учасникiв).
Результати дiяльностi, а також активи та зобов'язання асоцiйованого або спiльного пiдприємства включенi в дану звiтнiсть за методом участi в капiталi, за винятком iнвестицiй, призначених для продажу, що облiковуються згiдно з МСФЗ (IFRS) 5. За методом участi в капiталi iнвестицiї в асоцiйоване i спiльне пiдприємство спочатку визнаються в звiтi про фiнансовий стан за вартiстю придбання i згодом коригуються з урахуванням частки Компанiї в прибутку або збитках або iншому сукупному доходi асоцiйованого або спiльного пiдприємства. Якщо частка Компанiї у збитках асоцiйованого або спiльного пiдприємства перевищує частку Компанiї в цьому пiдприємствi (включаючи будь-якi частки, що по сутi складають частину чистих iнвестицiй Компанiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство), Компанiя припиняє визнавати свою частку в подальших збитках. Додатковi збитки визнаються, тiльки якщо у Компанiї є юридичне або конструктивне зобов'язання вiдшкодувати перевищення частки у збитках, або якщо Компанiя здiйснювала платежi вiд iменi асоцiйованого або спiльного пiдприємства.
Iнвестицiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство вiдображаються за методом участi в капiталi з моменту, коли об'єкт iнвестицiй стає асоцiйованим або спiльним пiдприємством. Позитивна рiзниця мiж вартiстю придбання iнвестицiй i часткою Компанiї в справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов'язань на дату придбання утворює гудвiл, що включається до балансової вартостi таких iнвестицiй. Позитивна рiзниця мiж часткою Компанiї в справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов'язань та вартiстю придбання iнвестицiй пiсля повторної оцiнки вiдображається у прибутку чи збитках.
Необхiднiсть визнання зменшення корисностi iнвестицiй Компанiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство визначається згiдно з МСБО (IAS) 39. При необхiдностi балансова вартiсть iнвестицiй (у тому числi гудвiл) тестується на знецiнення згiдно з МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" шляхом зiставлення очiкуваного вiдшкодування (бiльшої з вартостей: вартостi при використаннi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж) з балансовою вартiстю. Визнаний збиток вiд зменшення корисностi зменшує балансову вартiсть iнвестицiй. Вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi визнається вiдповiдно до МСБО (IAS) 36, якщо сума очiкуваної компенсацiї iнвестицiй згодом збiльшується.
Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, коли пiдприємство перестає бути асоцiйованим або спiльним, або коли iнвестицiї призначаються для продажу. Якщо Компанiя знижує частку участi в колишньому асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, i частка, що залишилася, стає фiнансовим активом, Компанiя вiдображає фiнансовий актив за справедливою вартiстю на цю дату. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю частки, що залишилася у володiннi в колишньому асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, на дату припинення облiку iз застосуванням методу участi в капiталi включається в розрахунок прибутку або збиткiв вiд часткового продажу. Крiм того, Компанiя вiдображає всi суми, ранiше визнанi в iншому сукупному доходi щодо асоцiйованого або спiльного пiдприємства так, нiби вiдповiднi активи або зобов'язання продавалися самим асоцiйованим або спiльним пiдприємством. Таким чином, якщо при продажу активiв i зобов'язань усi суми, що ранiше вiдображалися асоцiйованим або спiльним пiдприємством в iншому сукупному доходi, перекласифiковуються в прибутки або збитки, то Компанiя при припиненнi застосування методу участi в капiталi також перекласифiковує статтi iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.
Компанiя продовжує застосовувати метод участi в капiталi, якщо асоцiйоване пiдприємство стає спiльним пiдприємством або навпаки. У таких випадках переоцiнка за справедливою вартiстю не проводиться.
Якщо Компанiя зменшує частку участi в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, але продовжує застосовувати метод участi в капiталi, Компанiя перекласифiковує в прибуток або збитки пропорцiйну частину сум, ранiше визнаних в iншому сукупному доходi, якщо такi рекласифiкацiї були б необхiднi при продажу вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Прибутки або збитки з операцiй з асоцiйованим i спiльним пiдприємством визнаються у звiтностi Компанiї тiльки в межах частки в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, що не належить Компанiї.
4.4	Участь у спiльнiй операцiї
Спiльна операцiя - це спiльна дiяльнiсть, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що мають спiльний контроль над дiяльнiстю, прав на активи та обов'язкiв щодо зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю. Такi сторони називаються спiльними операторами. 
Якщо пiдприємство, бере участь в спiльнiй операцiї, Компанiя визнає:
 	свої активи, включаючи частку спiльних активiв;
 	свої зобов'язання, включаючи частку спiльно понесених зобов'язань;
 	дохiд вiд продажу своєї частки продукцiї спiльної операцiї, включаючи частку в загальному доходi вiд продажу продукцiї спiльної операцiї; i
 	свої витрати, включаючи частку спiльно понесених витрат.
Компанiя визнає свою частку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат у спiльнiй операцiї вiдповiдно до МСФЗ, якi застосовуються до таких активiв, зобов'язань, доходiв або витрат.
При продажу або внесеннi додаткових активiв Компанiї в спiльну операцiю вважається, що Компанiя проводить операцiю з рештою учасникiв спiльної операцiї. При цьому прибутки та збитки вiд такої угоди вiдображаються в звiтностi Компанiї тiльки в межах частки iнших учасникiв спiльної операцiї.
При придбаннi Компанiєю активiв спiльної операцiї Компанiя не вiдображає свою частку в прибутку або збитках вiд цiєї угоди до перепродажу активiв третiм сторонам.
4.5	Непоточнi активи, призначенi для продажу
Непоточнi активи та групи вибуття активiв класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при продажу. Ця умова вважається виконаною, якщо актив (група вибуття активiв) може бути проданий в поточному станi вiдповiдно до прийнятих умов продажу таких активiв (групи), i ймовiрнiсть продажу висока. Керiвництво повинно завершити продаж активу протягом року з моменту його класифiкацiї як утримуваного для продажу.
Якщо Компанiя прийняла план продажу контрольного пакета дочiрнього пiдприємства, всi активи i зобов'язання дочiрнього пiдприємства рекласифiкуються як призначенi для продажу при виконаннi вищезазначених критерiїв, незалежно вiд збереження Компанiю неконтрольованих часток у колишньому дочiрньому пiдприємствi пiсля продажу.
Якщо Компанiя дотримується плану продажу, який передбачає продаж iнвестицiй або частини iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, iнвестицiї, що продаються, їх частина, класифiкуються як утримуванi для продажу у разi вiдповiдностi вищезазначеним критерiям, i Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi за частиною iнвестицiй, класифiкованих як утримуванi для продажу. Частина iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, що залишилася, не перекласифiковується як призначена для продажу i продовжує вiдображатися за методом участi в капiталi. Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi в момент, коли вибуття призводить до втрати Компанiєю значного впливу на асоцiйоване або спiльне пiдприємство.
Пiсля вибуття Компанiя вiдображає частку участi, що залишилася, у колишньому асоцiйованому або спiльному пiдприємствi вiдповiдно до МСБО (IAS) 39. Якщо ж пiдприємство продовжує залишатися асоцiйованим або спiльним пiдприємством, Компанiя продовжує застосовувати метод участi в капiталi.
Непоточнi активи (групи вибуття активiв), класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з: а) залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї, i б) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
4.6	Визнання доходу
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або тiєї, яка має бути отримана. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на суму передбачуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших подiбних вiдрахувань.
4.6.1	Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за фактом поставки товару i переходу права власностi. При цьому на момент визнання необхiдне виконання таких умов:
"	Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
"	Компанiя не зберiгає за собою нi управлiнських функцiй у тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з володiнням товарами, нi фактичного контролю над проданими товарами;
"	сума доходу вiд продажу може бути достовiрно оцiнена;
"	iмовiрнiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з цiєю операцiєю, висока;
"	понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно оцiненi.
4.6.2	Надання послуг
4.6.3	Доходи вiд надання послуг визнаються з урахуванням ступеня завершеностi. Дивiденднi i процентнi доходи
Дивiденднi доходи визнаються в момент встановлення права акцiонера на отримання виплати (якщо ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчної вигоди висока i величина доходiв може бути достовiрно оцiнена).
Процентнi доходи за фiнансовим активом визнаються, якщо ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчної вигоди висока i величина доходiв може бути достовiрно оцiнена. Процентнi доходи розраховуються з урахуванням балансової вартостi фiнансового активу (без урахування вiдсоткiв) i ефективної процентної ставки, яка розраховується так, щоб забезпечити дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну погашення фiнансового активу до його балансової вартостi на момент визнання.
4.7	Дохiд вiд оренди
Полiтика Компанiї з визнання виручки по угодах операцiйної оренди приведена в Примiтцi 4.8.
Договори оренди, за умовами яких до орендатора переходять усi iстотнi ризики i вигоди, що випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди враховуються як операцiйна оренда.
4.8	Оренда
Договори оренди, за умовами яких до орендатора переходять усi iстотнi ризики i вигоди, що випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди враховуються як операцiйна оренда.
4.8.1	Компанiя як орендодавець
Суми до отримання вiд орендарiв за договорами фiнансової оренди вiдображаються в дебiторськiй заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй Компанiї в оренду. Дохiд за фiнансовою орендою розподiляється за звiтними перiодами так, щоб забезпечити постiйний рiвень прибутковостi на чистi iнвестицiї Компанiї в оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом термiну оренди. Первiснi прямi витрати, пов'язанi з узгодженням умов договору операцiйної оренди i його оформленням, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди.
4.8.2	Компанiя як орендар
Активи, орендованi за договорами фiнансової оренди, спочатку визнаються за найменшою з а) справедливої вартостi орендованого майна на початок термiну оренди, i б) теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язання. Фiнансовi витрати вiдображаються в прибутку i збитках, якщо вони не мають безпосереднього вiдношення до квалiфiкованих активiв. Умовна орендна плата вiдноситься на витрати по мiрi виникнення.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом термiну оренди, якщо тiльки iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає бiльш точному часовому розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовна орендна плата за договорами операцiйної оренди вiдноситься на витрати в мiру виникнення.
Отриманi при укладаннi договорiв операцiйної оренди стимулюючi виплати визнаються як зобов'язання. Загальна сума таких заохочень рiвномiрно зменшує витрати з оренди, якщо тiльки iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає бiльш точному часовому розподiлу економiчних вигiд вiд орендованих активiв.
4.9	Iноземна валюта
При пiдготовцi фiнансової звiтностi окремих пiдприємств угоди в валютi, вiдмiнної вiд функцiональної ( в iноземнiй валютi), вiдображаються по курсу на дату угоди. Монетарнi статтi, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по вiдповiдному валютному курсу у функцiональну валюту за вiдповiдним курсом обмiну валют, що дiяв на дату складання звiтностi. Немонетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi i якi оцiнюються за справедливою вартiстю, пiдлягають перерахунку з використанням курсу обмiну валют, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi, не перераховуються.
Курсовi рiзницi за монетарними статтями вiд змiни курсiв валют вiдображаються в прибутку або збитках в перiодi їх виникнення, за наступними виключеннями:
 	курсовi рiзницi за позиками в iноземнiй валютi, що вiдносяться до об'єктiв незавершеного будiвництва, призначених для використання у виробничих цiлях, включаються у вартiсть таких об'єктiв, коригуючи процентнi витрати за позиками в iноземнiй валютi;
 	курсовi рiзницi iз заборгованостi закордонної господарської одиницi, погашення якої не планується i малоймовiрно (така заборгованiсть входить у чистi iнвестицiї Компанiї в закордонну господарську одиницю), спочатку вiдображаються в iншому сукупному доходi, перекласифiковуються в прибутки або збитки при погашеннi заборгованостi.
Для подання у звiтностi активи i зобов'язання закордонної господарської одиницi Компанiї перерахованi в валюту представлення звiтностi за курсом на звiтну дату. Статтi доходiв i витрат перерахованi за середнiм курсом за перiод, якщо курси протягом перiоду iстотно не змiнювалися. В iншому випадку використовуються курси на дату здiйснення операцiй. Курсовi рiзницi, що виникають, визнаються i накопичуються в iншому сукупному доходi (при цьому вони належним чином розподiляються на неконтрольованi частки).
При продажу закордонного пiдроздiлу (тобто продажу всiєї частки Компанiї в закордоннiй господарськiй одиницi, втратi контролю над дочiрнiм пiдприємством, що включає закордонну господарську одиницю, частковому вибуттi частки в спiльному або асоцiйованому пiдприємствi, що включає закордонну господарську одиницю, в якому частка участi, що залишилася, стає фiнансовим активом) усi накопиченi в iншому сукупному доходi курсовi рiзницi, що вiдносяться до акцiонерiв Компанiї, перекласифiковуються в прибутки або збитки.
Крiм того, при частковому продажу, що не веде до втрати контролю над дочiрнiм пiдприємством, що включає закордонну господарську одиницю, пропорцiйна частка накопичених курсових рiзниць перераховується на новий вiдсоток неконтрольованих часток, а не рекласифiкується в прибутки або збитки. В усiх iнших випадках часткового продажу (тобто при неповному продажу асоцiйованого або спiльного пiдприємства, який не веде до втрати значного впливу або спiльного контролю Компанiєю), пропорцiйна частка накопичених курсових рiзниць рекласифiкується в прибутки або збитки.
Гудвiл та коригування справедливої вартостi за iдентифiкованими придбаними активами i зобов'язаннями, що виникають при придбаннi закордонної господарської одиницi, розглядаються як активи i зобов'язання закордонної господарської одиницi i перераховуються за курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають, визнаються в iншому сукупному доходi.
Монетарнi активи i зобов'язання, представленi в iноземних валютах, перераховуються за курсом на кiнець звiтного перiоду.
4.10	Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу необхiдно чимало часу (квалiфiкованi активи), включаються до вартостi таких активiв до тих пiр, поки вони не будуть готовi до запланованого використання або продажу.
Дохiд, отриманий у результатi тимчасового iнвестування отриманих позикових коштiв до моменту їх витрачання на придбання квалiфiкованих активiв, вiднiмається вiд витрат на залучення позикових коштiв.
Усi iншi витрати на позики вiдображаються в прибутку або збитках в мiру їх виникнення.
4.11	Державнi гранти
Державнi гранти визнаються, коли з'являється достатня впевненiсть, що будуть виконанi всi умови, необхiднi для одержання грантiв, i що гранти будуть одержанi.
Державнi гранти визнаються у прибутку або збитку на систематичнiй основi одночасно з визнанням у прибутку або збитку витрат, компенсованих грантами. Зокрема, державнi гранти, основна умова яких - прийняття Компанiєю зобов'язань, що виникають у зв'язку з купiвлею, будiвництвом та iншим придбанням довгострокових активiв, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан як доходи майбутнiх перiодiв з подальшим вiднесенням в прибуток або збиток на систематичнiй i рацiональнiй основi протягом строку корисного використання вiдповiдних активiв.
Державнi гранти, що компенсують вже понесенi витрати, збитки або представленi у виглядi фiнансової допомоги, що не пов'язана з майбутнiми витратами, вiдносяться на доходи перiоду, в якому виникає право їх отримання.
Економiчнi вигоди вiд отриманих державних позик за ставкою, що нижча, нiж ринкова, враховуються як державний грант в розмiрi рiзницi мiж надходженнями за позикою та її справедливою вартiстю, розрахованою за дiючими ринковими ставками.
4.12	Виплати працiвникам
4.12.1	Пенсiйне забезпечення та вихiдна допомога
Платежi за пенсiйними програмами з визначеним внеском вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, що дають їм право на пенсiйнi виплати.
Витрати за пенсiйними програмами з визначеними виплатами оцiнюються за методом прогнозованої облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться на кiнець року. Переоцiнка, яка включає змiни актуарних припущень, ефект змiни граничної межi активiв (якщо такий можна застосувати) i повернення на активи пенсiйних програм (за виключенням процентного доходу), слiд визнавати негайно в iншому сукупному доходi звiтного перiоду. Визнана в iншому сукупному доходi переоцiнка не пiдлягає рекласифiкацiї в прибутки або збитки. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнається в прибутку або збитку в перiодi змiни пенсiйних програм. Чистий процентний дохiд/(витрати) розраховується шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистих активiв/зобов'язань з пенсiйних програм на цю дату.
Категорiї витрат за пенсiйними програмами з визначеними виплатами включають:
 	вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного та минулих перiодiв, а також прибуток або збиток вiд секвестрiв i погашень пенсiйних програм);
 	чистий процентний дохiд/(витрати); i
 	переоцiнка.
Компанiя вiдображає першi два компоненти витрат у складi прибуткiв та збиткiв за статтею "Витрати на персонал". Прибуток i збиток вiд секвестру враховуються як вартiсть послуг минулих перiодiв.
Пенсiйнi зобов'язання вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан за фактичним дефiцитом або профiцитом пенсiйних програм з визначеними виплатами. Величина профiциту при цьому обмежена теперiшньою вартiстю економiчних вигiд у виглядi повернення коштiв з пенсiйних програм або вiдрахувань з майбутнiх внескiв за пенсiйними програмами.
Зобов'язання за вихiдною допомогою вiдображаються на одну з дат, що вiдбулася ранiше: а) коли пiдприємство вже не може вiдкликати пропозицiю вихiдної допомоги, i б) коли пiдприємство визнало вiдповiднi витрати на реструктуризацiю.
4.12.2	Короткостроковi та iншi довгостроковi виплати працiвникам
Компанiя визнає зобов'язання з виплат працiвникам, у тому числi: заробiтної плати, вiдпусток, оплати тимчасової непрацездатностi в тому перiодi, коли надана вiдповiдна послуга, в розмiрi винагороди, яку Компанiя планує виплатити, без врахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнанi щодо короткострокових виплат працiвникам, оцiнюються в сумi винагороди, яку Компанiя планує виплатити, без врахування ефекту дисконтування. 
Зобов'язання, визнанi щодо iнших довгострокових виплат працiвникам, визнаються за приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх платежiв за послуги, наданi працiвниками станом на звiтну дату.
4.12.3	Внески працiвникiв або третiх осiб в пенсiйнi програми з визначеними виплатами
Добровiльнi внески працiвникiв або третiх осiб зменшують вартiсть послуг в момент оплати внескiв до програми.
Якщо формалiзованi положення програми передбачають внески працiвникiв або третiх осiб, облiк залежить вiд того, чи пов'язанi внески з послугами, наступним чином:
 	якщо внески не пов'язанi з послугами (наприклад, внески потрiбнi для зменшення дефiциту, що виникає в результатi збиткiв вiд активiв програми або в результатi актуарних збиткiв), то вони впливають на результати переоцiнки чистого зобов'язання (активу).
 	якщо внески пов'язанi з послугами, то вони зменшують вартiсть послуг. Якщо величина внескiв залежить вiд стажу роботи, Компанiя зменшує вартiсть послуг шляхом розподiлу внескiв мiж перiодами надання послуг з використанням того ж методу розподiлу, який потрiбен вiдповiдно до пункту 70 МСФЗ (IFRS) 2 для загальної величини винагород. 
4.13	Платiж на основi акцiй
4.13.1	Платiж на основi акцiй Компанiї
Виплати на основi акцiй з розрахунками iнструментами власного капiталу працiвникам та iншим особам облiковуються за справедливою вартiстю iнструментiв власного капiталу на дату надання. 
Справедлива вартiсть платежу на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу, визначена на дату надання, вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну переходу прав за iнструментами власного капiталу, обумовленого досягненням цiльових показникiв, виходячи з оцiнки Компанiєю кiлькостi iнструментiв власного капiталу, права на якi перейдуть працiвникам, з вiдповiдним збiльшенням капiталу. На кожну звiтну дату Компанiя переглядає оцiнки кiлькостi iнструментiв власного капiталу, права на якi перейдуть працiвникам. Якщо початковi оцiнки переглядаються, вплив перегляду вiдображається в прибутку або збитку протягом строку переходу прав за iнструментами власного капiталу в кореспонденцiї з рахунком резерву на виплати працiвникам з розрахунками iнструментами власного капiталу.  
Платежi на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу особам, якi не є працiвниками, оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих товарiв i послуг, крiм випадкiв, коли їх справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена. У таких випадках платежi на основi акцiй оцiнюються за справедливою вартiстю наданих iнструментiв власного капiталу, яка визначається на дату отримання пiдприємством товарiв або надання послуг контрагентом.
За платежами на основi акцiй з використанням грошових коштiв зобов'язання за придбанi товари чи послуг визначається за справедливою вартiстю. Доки зобов'язання не погашене, суб'єкт господарювання повинен переоцiнювати справедливу вартiсть такого зобов'язання на кiнець кожного звiтного перiоду та на дату погашення, визнаючи будь-якi змiни справедливої вартостi у складi прибуткiв або збиткiв за вiдповiдний перiод. 
4.13.2	Операцiї, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй
Якщо права на виплати на основi акцiй працiвникiв придбаного дочiрнього пiдприємства замiнюються правами на платежi на основi акцiй пiдприємств Компанiї (наданi на замiну платежi), то i платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, i наданi на замiну платежi оцiнюються згiдно з МСФЗ (IFRS) 2 (тобто за ринковою цiною) на дату придбання. Частка наданих на замiну платежiв, що враховується при оцiнцi переданої компенсацiї при об'єднаннi бiзнесу, дорiвнює ринковiй цiнi наданих на замiну платежiв на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, помноженої на частку вiд дiлення завершеної частини загального термiну переходу прав на довший з а) загального перiоду переходу прав, б) первiсного перiоду набуття прав за платежами на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства. Перевищення ринкової цiни наданих на замiну платежiв над ринковою цiною платежiв на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, яке враховується при оцiнцi переданої компенсацiї при об'єднаннi бiзнесу, визнається як оплата послуг, що надаються пiсля об'єднання бiзнесу.
Якщо дiя платежiв на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, припиняється у результатi об'єднання бiзнесiв, i Компанiя замiнює їх за вiдсутностi у неї такого зобов'язання, наданi на замiну платежi оцiнюються за ринковою цiною вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 2. Ринкова цiна наданих на замiну платежiв цiлком визнається як оплата послуг, наданих пiсля об'єднання бiзнесу.
Якщо невиконанi платежi на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу придбаного дочiрнього пiдприємства не замiнюються Компанiєю на власнi платежi на основi акцiй, то платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства оцiнюються за ринковою цiною на дату придбання. Якщо права за платежами на основi акцiй перейшли на дату придбання, то вони включаються в неконтрольованi частки придбаного дочiрнього пiдприємства. Якщо права за платежами на основi акцiй на дату придбання не перейшли, ринкова цiна платежiв на основi акцiй, права за якими не перейшли, i яка розподiляється на неконтрольованi частки придбаного дочiрнього пiдприємства, розраховується як частка вiд дiлення завершеної частини строку переходу прав на довший з: а) загального перiоду переходу прав, б) первiсного перiоду набуття прав на платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства. Iнша частина визнається як оплата послуг, що надаються пiсля об'єднання бiзнесу. 
4.14	Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок.
4.14.1	Поточний податок
Сума поточного податку визначається сумою оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку до податкiв зi звiту про Сукупний дохiд за рахунок включення частини доходiв i витрат в оподатковуваний прибуток iнших рокiв, а також виключення доходiв (прибуткiв), якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню. Сума поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок, затверджених законодавством на звiтну дату.
4.14.2	Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у звiтностi, i вiдповiдними податковими базами, якi використовуються при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць, що вираховуються, при умовi високої ймовiрностi достатностi майбутнього оподаткованого прибутку для використання цих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи/вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображаються в звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають внаслiдок визнання iнших активiв i зобов'язань в межах угод (крiм угод об'єднання бiзнесiв), якi не впливають нi на оподаткований, нi на бухгалтерський прибуток. Крiм цього, вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображаються у звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають в результатi гудвiлу.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються з урахуванням оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi вiдносяться до дочiрнього, асоцiйованого пiдприємства, а також спiльної дiяльностi, за виключення випадкiв, коли Компанiя може контролювати строки вiдновлення тимчасових рiзниць, i ця рiзниця з високою ймовiрнiстю не буде повернена в найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi зобов'язання дочiрнього, асоцiйованого пiдприємства i спiльної дiяльностi визнаються при високiй ймовiрностi отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатнього для використання тимчасових рiзниць, що вираховуються, i очiкування їх використання в найближчому майбутньому.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i знижується у тiй мiрi, у якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати повнiстю або частково суму цього активу. 
Вiдстроченi податковi активи/вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються за податковими ставками (а також положеннями податкового законодавства), затвердженими або практично затвердженими законодавчо на звiтну дату, якi, як передбачається, будуть дiяти в перiод реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань. Оцiнка вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї з вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв i зобов'язань на звiтну дату.
Для розрахунку вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюється за справедливою вартiстю, автоматично презюмується, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована за рахунок продажу. Ця презумпцiя може бути спростована для амортизованої iнвестицiйної нерухомостi, утримуваної в межах бiзнес-моделi, яка передбачає вiдшкодування балансової вартостi шляхом використання iнвестицiйної нерухомостi в звичайнiй дiяльностi, а не при продажу. 
4.14.3	 Поточний та вiдстрочений податок за рiк 
Поточнi i вiдстроченi податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або збитку, якщо тiльки вони не вiдносяться до статей, вiдображених в iншому сукупному доходi або власному капiталi. У цьому випадку поточнi i вiдстроченi податки також визнаються в iншому сукупному доходi або у власному капiталi. Поточнi i вiдстроченi податки, якi виникли внаслiдок угод об'єднання бiзнесiв, враховуються при вiдображеннi цих угод у звiтностi
4.15	Основнi засоби
Земля та будiвлi, призначенi для використання у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт, наданнi послуг, для управлiнських потреб, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за iсторичною вартiстю.
Об'єкти незавершеного будiвництва, якi в  подальшому використовуються у виробничих або адмiнiстративних цiлях, враховуються за вартiстю будiвництва за вирахуванням будь-яких визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних послуг, а також для квалiфiкованих активiв витрати на позики, що капiталiзуються у вiдповiдностi до облiкової полiтики Компанiї. Такi об'єкти основних засобiв вiдносяться до вiдповiдних категорiй основних засобiв на момент завершення будiвництва або готовностi до цiльового використання. Нарахування амортизацiї за цими активами, так, як i за iншими об'єктами нерухомостi, починається з моменту готовностi активiв до використання за призначенням
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання вартостi активiв, крiм землi та незавершених об'єктiв нерухомостi, протягом очiкуваного строку їх корисного використання з застосуванням прямолiнiйного методу. Передбачуваний термiн корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть i метод амортизацiї переглядаються при потребi ; при цьому вплив будь-яких змiн оцiнки визнається в перiодi такої змiни. 
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного вiднесення їх первiсної вартостi протягом розрахованого строку їх корисної служби.
Очiкуваний строк корисного використання вiдповiдних активiв становить:
Група основних засобiв	Строк корисного використання
Будiвлi	20-30
Споруди	15-20
Передавальнi пристрої	10-12
Машини, обладнання	5-10
Транспортнi засоби	5-7
Офiсне обладнання та iнвентар	3-6
Iншi	10
Активи, отриманi за угодами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку корисної експлуатацiї в тому ж порядку, що i активи, якi знаходяться у власностi Компанiї. Однак при вiдсутностi об?рунтованої впевненостi в тому, що право власностi перейде до орендаря наприкiнцi строку оренди, актив повинен бути повнiстю амортизований протягом бiльш коротшого зi строкiв: строку оренди i строку корисної експлуатацiї.
Об'єкт основних засобiв списується при продажу або коли вiд продовження експлуатацiї активу не очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Прибутки або збитки вiд продажу або iншого вибуття основних засобiв визначаються як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у звiтi фiнансовi результати. 
4.16	Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це об'єкти, якi використовуються для отримання орендної плати, збiльшення капiталу або в їх поєднаннi (у тому числi, що перебувають у процесi будiвництва). Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi враховуються за вартiстю придбання, включаючи витрати на придбання. У подальшому вони оцiнюються за справедливою вартiстю. Усi активи, якi Компанiя здає в операцiйну оренду, щоб отримувати дохiд або в цiлях збiльшення капiталу, враховуються як iнвестицiйна власнiсть i оцiнюються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi включаються в прибутки або збитки перiоду, в якому вони виникають.
Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списується при вибуттi або остаточному вилученнi з експлуатацiї, коли бiльше не очiкується отримання пов'язаних з ним економiчних вигiд. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi включається в прибутки або збитки у перiодi списання.
4.17	Нематерiальнi активи
4.17.1	Нематерiальнi активи, придбанi окремо
Нематерiальнi активи з визначеними строками корисної експлуатацiї, придбанi окремо, враховуються за справедливою вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом строку корисної експлуатацiї нематерiального активу. Очiкуванi строки корисної експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кожну звiтну дату, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними строками корисної експлуатацiї, придбанi окремо, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
4.17.2	Нематерiальнi активи, створенi власними силами - дослiдження та розробки
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони понесенi.
Витрати на проведенi власними силами (як самостiйний проект або як частина iнших робiт) розробки вiдображаються як нематерiальнi активи при одночасному дотриманнi наступних умов:
 	технологiчна можливiсть завершення робiт зi створення нематерiальних активiв, придатного до використання або продажу;
 	намiр завершити роботи зi створення, використання або продажу нематерiальних активiв;
 	можливiсть використовувати або продати нематерiальнi активи;
 	висока ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд вiд нематерiальних активiв;
 	наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробок, використання або продажу нематерiальних активiв;
 	можливiсть надiйно оцiнити вартiсть нематерiального активу, що виникає в результатi проведення розробок.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами, вiдображаються в облiку в сумi витрат, понесених пiсля дати, коли нематерiальний актив вперше починає вiдповiдати вказаним вище критерiям. При неможливостi вiдображення нематерiального активу, створеного власними силами, витрати на розробку вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони понесенi.
Пiсля прийняття на облiк нематерiальнi активи, створенi власними силами, облiковуються за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї, аналогiчно нематерiальним активам, якi окремо придбанi.
4.17.3	Нематерiальнi активи, придбанi при об'єднаннi бiзнесу
Нематерiальнi активи, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу i вiдображенi окремо вiд гудвiлу, вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю на дату придбання (справедлива вартiсть розглядається як вартiсть придбання).
Пiсля взяття на облiк нематерiальнi активи, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу, вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, аналогiчно нематерiальним активам, якi придбанi окремо.
4.17.4	Списання нематерiальних активiв
Нематерiальнi активи списуються при продажу або коли вiд їх використання або вибуття не очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу включається в прибуток або збиток в момент списання.
4.18	Зменшення корисностi матерiальних i нематерiальних активiв, за винятком гудвiлу
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснує будь-яке свiдчення того, що цi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. За наявностi такого свiдчення Компанiя оцiнює суму вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi. Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить актив. Вартiсть корпоративних активiв Компанiя розподiляє на окремi одиницi, що генерують грошовi кошти, або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для яких може бути знайдений розумний i послiдовний метод розподiлу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї i нематерiальнi активи, якi ще не придатнi до використання, оцiнюються на зменшення корисностi щонайменше щорiчно або частiше, якщо виявляються ознаки можливого зменшення корисностi.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як бiльша з величин: справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж та вартостi при використаннi. Оцiнюючи вартiсть при використаннi, очiкуванi майбутнi потоки грошових кошiв дисконтуються з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi та  ризики, властивi цьому активу, на якi не коригувалася  оцiнка майбутнiх грошових потокiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) виявляється нижчою, нiж балансова вартiсть, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi вiдразу вiдображаються в прибутку або збитку, якщо актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку збиток вiд зменшення корисностi враховується як зменшення резерву з переоцiнки (Примiтка 4.21).
Якщо збиток вiд зменшення корисностi в подальшому вiдновлюється, балансова вартiсть одиницi активу, яка генерує грошовi кошти, збiльшується до отриманої в результатi нової оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби щодо цього активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) не був вiдображений збиток вiд зменшення корисностi в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi вiдразу ж вiдображається в прибутку або збитку, якщо тiльки актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi враховується як збiльшення резерву з переоцiнки.
4.19	Кредити та позики
Короткостроковi кредити i позики включають в себе: 
 	процентнi кредити та позики з термiном погашення менш одного року;
 	короткострокову частину довгострокових процентних кредитiв i позик. Довгостроковi кредити i позики включають в себе зобов'язання з термiном погашення бiльше одного року.
4.20	Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть придбання запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахована цiна реалiзацiї запасiв за вирахуванням передбачуваних витрат на завершення та витрат на реалiзацiю.
4.21	Формування забезпечень
Забезпечення визнаються, коли у Компанiї є зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, i при цьому вiрогiдним є те, що  Компанiя буде змушена погасити це зобов'язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання. 
Забезпечення визнається в найкращiй оцiнцi витрат, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання, на звiтну дату з урахуванням ризикiв, характерних для цього зобов'язання. Якщо зобов'язання розраховується на основi передбачуваних грошових потокiв по його погашенню, то грошовi потоки дисконтуються (якщо вплив дисконтування суттєвий).
Якщо очiкується, що виплати з погашення зобов'язань будуть частково або повнiстю вiдшкодованi третьою стороною, вiдповiдна дебiторська заборгованiсть вiдображається як актив тiльки при повнiй впевненостi, що компенсацiя буде отримана, i можливостi її надiйної оцiнки. 
4.21.1	Судовi справи
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв лише у випадку iснування поточного зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигiд i достовiрної оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, коли цi вимоги не виконуються. Iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була визнана або розкрита на поточний момент у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан компанiї. Застосування даних принципiв облiкової полiтики  по вiдношенню до судових справ потребує вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних та юридичних питань поза його контролем. 
4.21.2	Обтяжливi контракти
Зобов'язання за обтяжливим контрактом визнається в забезпеченнях i оцiнюється за тими ж принципами. Контракт вважається обтяжливим, якщо Компанiя взяла на себе договiрнi зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат на виконання зобов'язань перевищує очiкуванi економiчнi вигоди вiд контракту.
4.21.3	Реструктуризацiя 
Резерв на проведення реструктуризацiї формується на дату, коли Компанiя розробила детальний офiцiйний план реструктуризацiї i викликала об?рунтоване очiкування у тих, на кого вона впливає, що вона здiйснить реструктуризацiю, розпочавши впровадження цього плану або оголосивши його змiст до всiх зацiкавлених осiб. Резерв на проведення реструктуризацiї створюється тiльки на суму прямих витрат, тобто витрат, однозначно обумовлених реструктуризацiєю i не пов'язаних з поточною дiяльнiстю.
4.21.4	Гарантiйне обслуговування
Резерв на гарантiйне обслуговування, що проводиться вiдповiдно до законодавства про захист прав споживачiв, формується на дату реалiзацiї товарiв i визначається на основi найкращої оцiнки витрат, необхiдних для погашення зобов'язань Компанiї.
4.21.5	Умовнi зобов'язання, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу
Умовнi зобов'язання, придбанi при об'єднаннi бiзнесу, вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю на дату придбання. У подальшому умовнi зобов'язання оцiнюються за найбiльшою з: а) величини, визначеної згiдно з МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", i б) величини, за якою вони були спочатку взятi на облiк, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, розрахованої вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд".
4.22	Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання визнаються, коли пiдприємство стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного фiнансового iнструмента.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первiсному визнаннi. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдображаються в прибутку або збитку.
4.22.1	Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть - цiна, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу чи передачi зобов'язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов.
Оцiнка справедливої вартостi базується на судженi, що угода про продаж активу буде вiдбуватися:
"	На основному ринку активу чи  зобов'язання;
"	На найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання, за  вiдсутностi основного ринку.
Основний чи найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Компанiї.
Справедливу вартiсть активу чи зобов'язання визначають, виходячи з пропозицiй, якi учасники ринку використовували би при визначеннi цiни активу чи зобов'язання, якщо припустити, що такi учасники ринку дiють, переслiдуючи власнi економiчнi вигоди.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди вiд кращого до найбiльш ефективного використання активу, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив у найкращий i найбiльш ефективний спосiб. 
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних умовах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимально використовуючи вiдповiднi доступнi очевиднi вхiднi данi i зводячи до мiнiмуму використання недоступних вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкрита в фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках iєрархiї справедливої вартостi, наведеної нижче, починаючи зi вхiдних даних низького рiвня, якi суттєво впливають на оцiнку справедливої вартостi в цiлому:
Вхiднi данi 1-го рiвня - Цiни ринкових котирувань (без коригувань) на активних ринках для стандартизованих активiв та зобов'язань.
Вхiднi данi 2-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, є прямо або опосередковано доступний.
Вхiднi данi 3-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, недоступний.
Для активiв i зобов'язань, якi визнають у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi, Компанiя визначає, вiдбулося перемiщення мiж рiвнями iєрархiї шляхом перегляду класифiкацiї (на основi найнижчого рiвня вхiдних даних, якi є iстотними для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком частини основних засобiв i фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за оцiночною вартiстю або справедливою вартiстю на звiтну дату.
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, виплаченої в обмiн на товари i послуги.
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була би отримана в результат продажу активу чи виплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, пiдлягає ця оцiнка безпосередньому нагляду чи оцiнцi по iншiй методицi. При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, нiби учасники ринку врахували цi характеристики при визначеннi цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки i / або розкриття в цих фiнансових звiтiв визначається вищезазначеним чином, за винятком операцiй виплат на основi акцiй, що входять в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 2, операцiй оренди, що регулюються МСФЗ (IAS) 17, а також оцiнок, що мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю (наприклад, чиста вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2 або вартiсть при використаннi при оцiнцi зменшення корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36).
4.23	Фiнансовi активи
Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд бiзнес-моделi Компанiї з управлiння фiнансовими активами i установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями:
-	за амортизованою собiвартiстю;
-	за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд ;
-	за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
4.23.1	Метод ефективної ставки вiдсотка
Метод ефективної ставки вiдсотка використовується для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов'язання) та розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi надходження (виплати) грошових коштiв (включаючи всi отриманi або сплаченi гонорари за договорами, якi становлять невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiю та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов'язання) або (якщо доцiльно) коротшого строку, до чистої  балансової вартостi на момент їхнього первiсного визнання.
Доходи за борговими iнструментами вiдображаються за методом ефективної ставки вiдсотка, за виключенням фiнансових активiв, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
4.23.1	Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку. Позики i дебiторська заборгованiсть (включаючи торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, кошти в банках i касi, а також iншi) облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням зменшення корисностi. 
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, для якої визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
4.23.2	Фiнансовi активи, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Вкладення в пайовi цiннi папери, наявнi для продажу, за якими немає котируваних ринкових цiн на активному ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути надiйно оцiнена, а також пов'язанi з ними похiднi фiнансовi iнструменти, розрахунки за якими повиннi проводитися шляхом поставки не котируваних пайових цiнних паперiв, оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, визначених на кожну звiтну дату.
4.23.3	Фiнансовi активи, за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
4.23.4	Знецiнення фiнансових активiв
Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, за винятком оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки та збитки. 
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сумою резерву є рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для цього фiнансового активу. 
4.23.5	Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням цим активом, третiй особам. Якщо Компанiя не передає i не залишає за собою всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Компанiя зберiгає всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми кредитiв у розмiрi отриманих надходжень.  
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж його балансовою вартiстю та сумою отриманої i належної до отримання компенсацiї, а також змiни, накопиченi в iншому сукупному прибутку, вiдображаються в прибутку або збитках.
Якщо визнання фiнансового активу припиняється не в повному обсязi (наприклад, коли Компанiя зберiгає можливiсть викупити частину переданого активу), Компанiї розподiляє балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв'язку iз продовженням участi в ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, i сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку. Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
4.24	Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу
4.24.1	 Класифiкацiя на борговi зобов'язання або iнструменти власного капiталу 
Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або як власний капiтал залежно вiд сутностi договiрних вiдносин, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.
4.24.2	Iнструмент власного капiталу
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право на частку активiв пiдприємства пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю, вiдображаються в розмiрi надходжень за ними за вирахуванням прямих витрат на випуск.
Викуп iнструментiв власного капiталу Компанiї вiдноситься до зменшення капiталу. Вигоди чи втрати вiд покупки, продажу, випуску або анулювання iнструментiв власного капiталу Компанiї не вiдображаються в прибутку або збитках.
4.24.3	Складнi iнструменти
Складнi iнструменти (конвертованi облiгацiї), випущенi Компанiєю, розглядаються як такi, що складаються з двох окремих компонентiв: компонент капiталу i зобов'язань. Компоненти класифiкуються залежно вiд сутi договору, а також визначень фiнансових зобов'язань та iнструмента власного капiталу. Опцiон на конвертацiю, який передбачає обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iнших фiнансових активiв на фiксовану кiлькiсть iнструментiв власного капiталу Компанiї - це компонент власного капiталу.
На дату випуску справедлива вартiсть компонента зобов'язань визначається за ринковою ставкою вiдсотка за аналогiчними неконвертованими iнструментами. Компонент зобов'язань вiдображається як зобов'язання за амортизованою вартiстю до конвертацiї або настання термiну погашення iнструмента.
Опцiон на конвертацiю (компонент власного капiталу) оцiнюється шляхом вирахування справедливої вартостi компонента зобов'язань iз загальної вартостi складного фiнансового iнструмента. Отримана величина вiдноситься до капiталу за вирахуванням податку на прибуток i згодом не переоцiнюється. Компонент власного капiталу вiдображається до виконання опцiону, пiсля чого переноситься в емiсiйний дохiд. Якщо опцiон не виконаний, компонент власного капiталу переноситься на нерозподiлений прибуток. При цьому не виникають будь-якi прибутки або збитки.
Витрати на випуск конвертованих облiгацiй пропорцiйно розподiляються мiж компонентом зобов'язань i компонентом власного капiталу. Витрати на випуск компонента власного капiталу визнаються в капiталi. Витрати на випуск компонента зобов'язань включаються до балансової вартостi компонента зобов'язань i списуються на термiн звернення конвертованих облiгацiй за методом ефективної ставки вiдсотка.
4.24.4	 Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, або як iншi фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки 
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, включають фiнансовi зобов'язання, (i) якi є умовним вiдшкодуванням, яке може бути виплачене покупцем в рамках об'єднання бiзнесу, що визнають згiдно з МСФЗ (IFRS) 3; (Ii) призначенi для перепродажу, i (iii) фiнансовi зобов'язання, вiдображенi при первiсному вiдображеннi в облiку як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для перепродажу", якщо воно:
 	приймається з основною метою зворотного викупу в найближчiй перспективi;
 	при первiсному прийняттi до облiку входить в портфель фiнансових iнструментiв, керований Г Компанiєю як єдиний портфель з недавньою iсторiєю короткострокових покупок i перепродажiв; або
 	є виробничим фiнансовим iнструментом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, крiм фiнансового зобов'язання, призначеного для перепродажу i умовного вiдшкодування, яке може бути виплачене покупцем в рамках об'єднання бiзнесу, може бути позначено як фiнансове зобов'язання, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки або збитки в момент первiсного вiдображення в облiку, якщо:
 	застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує облiковий дисбаланс, який мiг би виникнути в iншому випадку;
 	фiнансове зобов'язання входить до групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, керованою i оцiнюваною за справедливою вартiстю вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї пiдприємства, i iнформацiя про таку групу визначається пiдприємством на цiй основi;
 	фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих виробничих фiнансових iнструментiв, i МСФЗ (IFRS) 39 дозволяє позначити iнструмент в цiлому як оцiнюваний за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, визнаються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на прибутки або збитки. Вiдсотки, сплаченi за фiнансовими зобов'язаннями, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати в рядку "Iншi прибутки i збитки".
Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позиковi кошти, приймаються до облiку за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на оформлення угоди.
Суми авансiв отриманих у складi кредиторської заборгованостi враховуються без ПДВ.
Контракти фiнансової гарантiї
Контракт фiнансової гарантiї - це контракт, який зобов'язує емiтента здiйснювати конкретнi виплати на вiдшкодування збиткiв, понесених держателем (власником) через те, що вiдповiдний боржник не проводить своєчаснi платежi за умовами боргового iнструменту.
Зобов'язання за контрактом фiнансової гарантiї, укладеним Компанiєю, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, якщо керiвництво не визначає їх як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, i згодом вiдображаються за найбiльшою з:
 	вартостi зобов'язань, яка визначається вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 37;
 	первiсно визнаної суми за вирахуванням, якщо це необхiдно, накопиченої амортизацiї, визнаної вiдповiдно до полiтики визнання доходу.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тiльки при їх погашеннi, анулюваннi або закiнченнi строку їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку.
4.25	 Похiднi фiнансовi iнструменти
Компанiя використовує похiднi фiнансовi iнструменти (похiднi фiнансовi iнструменти, деривативи), у тому числi валютнi форварди, вiдсотковi i валютнi свопи для управлiння процентним та валютним ризиком.
Деривативи спочатку вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю на дату укладення договору i згодом переоцiнюються за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату. Змiни справедливої вартостi вiдображаються в прибутку або збитках, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, визначених як iнструменти хеджування в угодi ефективного хеджування. Термiни визнання прибутку або збиткiв за iнструментами хеджування залежать вiд сутi угод хеджування.
4.25.1	Вбудованi виробничi фiнансовi iнструменти
Деривативи, вбудованi в непохiднi гiбриднi контракти, враховуються як окремi похiднi фiнансовi iнструменти, якщо вони задовольняють визначення похiдних фiнансових iнструментiв, а характеристики i ризики за ними не знаходяться в тiсному зв'язку з основним контрактом, i основний контракт не вiдноситься до оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
?
5.	ДОХОДИ
Структура доходiв вiд виробничої та торгової дiяльностi Компанiї:
5.1 Доходи вiд продажу
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Доходи вiд продажу готової продукцiї	1 224 346	1 429 958
Доходи вiд продажу товарiв	20 598	37 083
Доходи вiд реалiзацiї послуг	5 991	6 503
Разом:	1 250 935	1 473 543


5.2 Iншi доходи
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Вiдшкодування ранiше списаних активiв	123 586	124 557
Доходи вiд безоплатно одержаних оборотних активiв	1 592	5
Прибуток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв	1 040	810
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв	258	217
Вiдсотки за банкiвськими рахунками	113	380
Дохiд вiд списання зобов'язань	50	528
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй	-	-
Одержанi штрафи, пенi, неустойки	-	2
Iншi доходи	376	60
Разом:	127 015	126 559
6.	ВИТРАТИ
Структура витрат вiд виробничої та торгової дiяльностi Компанiї:
6.1 Собiвартiсть продажу продукцiї, товарiв, робiт та послуг
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Матерiали	(454 888)	(489 833)
Заробiтна плата	(89 211)	(107 325)
Послуги	(28 223)	(6 583)
Соцiальне страхування	(17 522)	(21 125
Амортизацiя	(14 589)	(17 759)
Оренда	(1 045)	(947)
Разом:	(605 478)	(643 572)


6.2 Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Заробiтна плата	(45 870)	(51 715)
Послуги	(17 737)	(31 907)
Соцiальне страхування	(7 588)	(9 713)
Матерiали	(3 187)	(521)
Податки	(3 185)	(3 356)
Амортизацiя	(1 815)	(2 855)
Оренда	(52)	(97)
Разом:	(79 434)	(100 164)
?
6.3 Витрати на збут
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Маркетинговi послуги та послуги з просування товарiв	(163 486)	(118 227)
Заробiтна плата	(34 576)	(34 424)
Iншi послуги	(18 024)	(71 304)
Оренда	(14 384)	(15 843)
Транспортнi послуги	(6 249)	(981)
Соцiальне страхування	(5 903)	(6 867)
Матерiали	(4 320)	(213)
Амортизацiя	(622)	(887)
Разом:	(247 564)	(248 745)


6.4 Iншi витрати
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Сумнiвнi та безнадiйнi борги	(125 286)	(159 757)
Заробiтна плата	(19 587)	(26 978)
Роялтi	(12 050)	(7 865)
Благодiйна допомога	(7 349)	(8 426)
Соцiальне страхування	(5 442)	(7 080)
Матерiали	(3 566)	(11 000)
Нестачi та псування	(1 445)	(1 361)
Збиток вiд реалiзацiї iноземної валюти	(921)	(387)
Збиток вiд курсових рiзниць	(779)	(1 502)
Амортизацiя	(373)	(987)
Втрати вiд знецiнення 	(312)	(122 975)
Штрафи	(124)	(10)
Списання реалiзованих фiнансових iнвестицiй	-	-
Iншi витрати	(10 801)	(12 707)
Разом:	(188 035)	(361 035)


6.5 Фiнансовi витрати
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Вiдсотки за банкiвськими кредитами (iз врахуванням капiталiзацiї вiдсоткiв)	(178 201)	(177 567)
Разом:	(178 201)	(177 567)
7.	ПОДАТКИ
7.1 Поточнi податковi активи
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Податок на додану вартiсть	17 263	9 571
Iншi податковi активи	10	4
Разом:	17 273	9 575


7.2 Поточнi податковi зобов'язання
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Податок на прибуток до сплати	13 576	6 761
Податок на доходи фiзичних осiб	1 470	1 657
Iншi податковi зобов'язання	531	477
Разом:	15 577	8 895
?
7.3 Податок на прибуток
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Поточнi витрати з податку на прибуток	(40 250)	(15 998)
Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiзниць	(473)	140
Разом: 	(40 723)	(15 858)


7.4 Узгодження вiдрахувань з податку на прибуток	За рiк, що 
закiнчився
31.12.2017р.	За рiк, що 
закiнчився
31.12.2018р.
Прибуток (збиток) до оподаткування	79 238	69 446
		
Теоретичний податок за нормативною ставкою 18%	(14 263)	(12 500)
Ефект вiд статей, що не є оподаткованими	(25 987)	(3 498)
Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiзниць	(473)	140
Разом: 	(40 723)	(15 858)
Поточна заборгованiсть за податками об?рунтована господарською дiяльнiстю Компанiї. Iншi податки i збори включають вiйськовий збiр, екологiчний податок, збiр за спецiальне використання води, плата за користування надрами, податок на нерухомiсть, плата за землю.
Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податкового законодавства України.
8.	ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням ставки оподаткування у розмiрi 18%.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
8.1 Вiдстроченi податковi активи
31.12.2017р.	Вплив на прибуток чи збиток	31.12.2018р.
Основнi засоби	2 871	340	 2531
Разом вiдстроченого податкового активу			
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
8.2 Вiдстроченi податковi зобов'язання
31.12.2017р.	Вплив на прибуток чи збиток	31.12.2018р.
Аванси виданi	2 233		2 233
Вiдстроченi податки	480	480	
Разом вiдстрочених податкових зобов'язань	2 713		     2233
Визнанi вiдстроченi податковi активи	158	140	298
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
8.3 Вiдстроченi податковi активи
31.12.2016р.	Вплив на прибуток чи збиток	31.12.2017р.
Основнi засоби	3 344	(473)	2 871
Разом вiдстроченого податкового активу	3 344	(473)	2 871
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
8.4 Вiдстроченi податковi зобов'язання
31.12.2016р.	Вплив на прибуток чи збиток	31.12.2017р.
Аванси виданi	2 233	-	2 233
Вiдстроченi податки	480	-	480
Разом вiдстрочених податкових зобов'язань	2 713	-	2 713
Визнанi вiдстроченi податковi активи	631	(473)	158
9.	ОСНОВНI ЗАСОБИ
9.1 Основнi засоби в Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Первiсна вартiсть	345 471	388 255
Накопичена амортизацiя	(133 727)	(154 448)
Чиста балансова вартiсть	211 744	  233 807
		
Об'єкти незавершеного будiвництва	31 690	  15 241
Будинки та споруди	96 162	116 420
Машини та обладнання	78 084	88 559
Транспортнi засоби	2 111	  8 084
Iнструменти, прилади та iнвентар	3 217	5 010
Iншi	480	 493
Чиста балансова вартiсть	211 744	  233 807
Станом на 31.12.2017р. та 31.12.2018р. основнi засоби Компанiї вiдображенi за фактичними витратами, що були понесенi для їхнього придбання. Рух за групами основних засобiв вiдображено в таблицi 9.2. Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Компанiї не було.
Надходження основних засобiв протягом звiтного перiоду здiйснювалося шляхом придбання нових об'єктiв основних засобiв за грошовi кошти та шляхом створення основних засобiв власними силами.
Станом на 31.12.2018р. Компанiя не має договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв. 
Станом на 31.12.2018р. чиста балансова вартiсть основних засобiв, що переданi у заставу, складає 132 602 тис.грн.
 
Рух за групами основних засобiв:
9.2 Рух основних засобiв за групами
Об'єкти незавершеного будiвництва	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади та iнвентар	Iншi	Всього
Станом на 31.12.2016р.
Первiсна вартiсть	23 091	118 068	140 079	2 981	11 538	12	295 769
Накопичена амортизацiя	-	(28 210)	(78 394)	(1 850)	(9 664)	(9)	(118 127)
Чиста балансова вартiсть	23 091	89 858	61 685	1 131	1 874	3	177 642
							
Надходження (первiсна вартiсть)	26 390	5 648	15 873	1 375	1 851	132	51 269
Переведення з однiєї категорiї в iншу	(17 461)	4 686	11 965	-	437	373	-
Вибуття (первiсна вартiсть)	(330)	-	(522)	(693)	(19)	(3)	(1 567)
Вибуття (знос)	-	-	522	605	19	3	1 149
Амортизацiйнi вiдрахування	-	(4 030)	(11 439)	(307)	(945)	(28)	(16 749)
Станом на 31.12.2017р.
Первiсна вартiсть	31 690	128 402	167 395	3 663	13 807	514	345 471
Накопичена амортизацiя	-	(32 240)	(89 311)	(1 552)	(10 590)	(34)	(133 727)
Чиста балансова вартiсть	31 690	96 162	78 084	2 111	3 217	480	211 744

?
9.3 Рух основних засобiв за групами
Об'єкти незавершеного будiвництва	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади та iнвентар	Iншi	Всього
Станом на 31.12.2017р.
Первiсна вартiсть	31 690	128 402	167 395	3 663	13 807	514	345 471
Накопичена амортизацiя	-	(32 240)	(89 311)	(1 552)	(10 590)	(34)	(133 727)
Чиста балансова вартiсть	31 690	96 162	78 084	2 111	3 217	480	211 744
							
Надходження (первiсна вартiсть)	55 576						115 197
Переведення з однiєї категорiї в iншу	(59 621)	25 626	23 670	6 730	3 462	133	0
Вибуття (первiсна вартiсть)	(12 405)		(227)		(89)	(70)	(12 792)
Вибуття (знос)			207		75	1	285
Амортизацiйнi вiдрахування		(5 368)	(13 174)	(757)	(1 654)	(52)	(21 005)
Станом на 31.12.2018р.
Первiсна вартiсть	  15 241	154 028	 190 838	10 393	17 179	 576	388255
Накопичена амортизацiя	0	(37 608)	(102 279)	(2 309)	(12 169)	(83)	(154 448)
Чиста балансова вартiсть	  15 241	116 420	88 559	  8 084	5 010	 493	  233 807
 
10.	НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
10.1 Нематерiальнi активи у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Первiсна вартiсть	8 145	7 384
Накопичена амортизацiя	(4 192)	(4 982)
Чиста балансова вартiсть	3 953	2 402
		
Нематерiальнi активи у процесi розробки	1 064	69
Права на об'єкти промислової власностi 	1 336	1 136
Авторськi та сумiжнi права	1 553	1 197
Чиста балансова вартiсть	3 953	2 402
Придбанi нематерiальнi активи Компанiя враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складає собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється на прямолiнiйнiй основi виходячи з термiнiв корисної дiї нематерiального активу. Витрати на амортизацiйнi вiдрахування вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат Компанiї. Станом на 31.12.2018р. на балансi Компанiї немає нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної дiї або таких, що виготовленi в результатi власних дослiдних робiт Компанiї.
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, а також змiни методiв амортизацiї нематерiальних активiв Компанiї не було. 
Станом на 31.12.2018р. чиста балансова вартiсть основних засобiв, що переданi у заставу, складає 132 602 тис.грн.
11.	IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ
До iнших фiнансових активiв вiднесенi внески до статутних капiталiв компанiй, якими Компанiя планує володiти протягом невизначеного перiоду часу i реалiзувати в разi потреби забезпечення лiквiдностi. В умовах вiдсутностi активного ринку i неможливостi в зв'язку з цим визначити справедливу вартiсть, цi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю.
11.1 Iншi фiнансовi активи
Сума внескiв до статутного капiталу, тис.грн.
	31.12.2017р.	31.12.2018р.
Акцiї	65 119	66 024
Частки у статутному капiталi iнших пiдприємств	100	100
Векселi iнших емiтентiв 	212 546	212 546
Разом:	277 765	278 670
12.	ЗАПАСИ
12.1 Запаси у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Сировина й матерiали	185 299	164 003 
Незавершене виробництво	77 507	84 141 
Готова продукцiя	51 013	69 000 
Запаснi частини	15 383	29 635 
Товари 	1 832	3 447 
Пальне	151	196
Iншi	16 491	24 931 
Разом:	347 676	375 353
13.	ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
13.1 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 
у Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2017р.	31.12.2018р.
Дебiторська заборгованiсть покупцiв	1 029 412	1 292 236
Резерв сумнiвних боргiв	(124 641)	(159 777)
Разом:	904 771	1 132 459
Торгова дебiторська заборгованiсть що облiковується станом на 31.12.2018р. в сумi 1 132 459 тис.грн. не вiдноситься до протермiнованої (станом на 31.12.2017р.: 904 771 тис.грн.).
13.2 Резерв сумнiвних боргiв
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
На початок року	(107 629)	(124 641)
Списання боргiв	108	14
Використання резерву	107 489	124 416
Вiдрахування до резерву	(124 609)	159 566
На кiнець року	(124 641)	(159 777)


13.3 Iнша заборгованiсть
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Аванси виданi	22 205	27 705
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1 292	1 461
Разом:	23 497	29 166


13.4 Iншi оборотнi активи
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Податковий кредит з ПДВ	992	1208 
Iншi	1	1 
Разом:	993	1 209
14.	ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
14.1 Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Грошi на банкiвських рахунках в українськiй гривнi	20 900	  8919
Грошi на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi	416	900
Разом:	21 316	9 819
15.	ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
15.1 Випущений капiтал у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Зареєстрований капiтал	76 600	76 600
Вилучений капiтал	-	-
Разом:	76 600	76 600


15.2 Найменування власникiв
Кiлькiсть власникiв	Частка у статутному капiталi, %
Юридичнi особи	 22	 98,86
Фiзичнi особи 	 610	 1,14
Разом:		100,00
16.	ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
16.1 Торгiвельна кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2017р.	31.12.2018р.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть	64 853	61 394
Аванси отриманi	7	1 132
Iншi поточнi зобов'язання	409 679	641 029
Разом:	474 539	703 555


16.2 Iншi поточнi зобов'язання
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Розрахунки за маркетинговi послуги	143 879	107 425
Розрахунки за нарахованими вiдсотками 	102 690	370 247
Розрахунки за заробiтною платою	6 795	7 605
Розрахунки за соцiальним страхуванням	1 889	572
Iншi	154 426	155 180
Разом:	409 679	641 029
17.	КРЕДИТИ
17.1 Кредити у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Банкiвськi кредити	532 692	532 692
Разом:	532 692	532 692


17.2 Кредити отриманi по валютах
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Кредити в нацiональнiй валютi	532 692	532 692
Разом:	532 692	532 692


17.3 Кредити отриманi по строках
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Короткостроковi кредити	532 692	532 692
Разом:	532 692	532 692


17.4 Витрати по кредитах
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Витрати на виплату процентiв по кредитах	178 201	177 567
Кредити в нацiональнiй валютi	178 201	177 567
Витрати на виплату тiл кредитiв	5 000	-
Кредити в нацiональнiй валютi	5 000	-
Разом:	183 201	177 567
Виконання зобов'язань за кредитними договорами станом на 31.12.2018р. забезпечено заставою:
-	основнi засоби за чистою балансовою вартiстю 132 602 тис.грн.
?
18.	ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
18.1 Розрахунки з персоналом
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Заборгованiсть перед персоналом	6 795	7 605
Заборгованiсть перед фондами соцiального страхування	1 889	572
Разом:	8 684	8 177


18.2 Витрати на персонал
За рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	За рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Заробiтна плата	189 244	246 246
Iншi соцiальнi витрати	36 455	47 034
Разом:	225 699	293 280
19.	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
19.1 Забезпечення
Забезпечення невикористаних вiдпусток 	Iншi забезпечення	Разом 
Станом на 31.12.2017р.	17 547	239 531	257 078
Нарахування за рiк	28 434	140 968	169 402
Використано за рiк	(20 972)	(157 772)	(178 743)
Станом на 31.12.2018р.	25 009	222 728	247 737
20.	ПРОГРАМИ ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Компанiя здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Компанiя не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, Компанiя визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися.
21.	ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Протягом звiтного перiоду змiни до облiкової полiтики Компанiї не вiдбувались.
22.	ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язаними сторонами Компанiї є власний управлiнський персонал та акцiонери. Керiвництво Компанiї складається з Виконавчої дирекцiї, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Операцiї з пов'язаними сторонами, за виключенням виплат ключовому управлiнському персоналу за 2017 рiк вiдсутнi, а за 2018 рiк становлять 585,6 тис.грн.
22.1 Виплати ключовому персоналу
Рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	Рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Заробiтна плата	4 968	7 305
Соцiальнi внески	454	629
Разом:	5 422	7 934
23.	УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у Компанiї фiнансових iнструментiв. У цих примiтках надається iнформацiя вiдносно впливу на Компанiю кожного з вищезазначених ризикiв, цiлi Компанiї, її полiтику та процедури вiдносно вимiру та управлiння цими ризиками.
Додатковi пояснення щодо кiлькiсної iнформацiї наведенi в iнших частинах цiєї фiнансової звiтностi, а саме:
-	iнформацiя про доходи та витрати наведена у Примiтках 5, 6;
-	iнформацiя вiдносно грошових коштiв розкрита у Примiтцi 14;
-	iнформацiя про торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi 13;
-	iнформацiя про торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi 16.
Керiвництво Компанiї проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи.
a.	Ризик геополiтичного середовища
Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть Компанiї в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше становище, нiж ранiше. Велике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих ресурсiв разом з ефективним i компетентним урядом вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичнiй аренi, що постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд ефективностi економiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi знаходяться поза контролем Компанiї. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу українського бiзнес-середовища на дiяльнiсть Компанiї та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
b.	Ризики податкової системи України
В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки.
Податковi декларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв влади, якi уповноваженi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з країнами, якi мають бiльш розвиненi податковi системи. Загалом, українськi податковi органи можуть переглянути податковi зобов'язання платникiв податкiв лише протягом трьох рокiв пiсля подання вiдповiдного податкового вiдшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часi може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.
c.	Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат Компанiї у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами та залишками на банкiвських рахунках, торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю (за виключенням дебiторської заборгованостi, яка не представлена фiнансовими активами).
Схильнiсть до кредитного ризику
Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2017р. та 31.12.2018р. наступний:
23.1 Активи у Звiтi про фiнансовий стан
Примiтки	31.12.2017р.	31.12.2018р.
Iншi фiнансовi активи	11	277 765	278 670
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, чиста	13	904 771	1 132 459
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	13	1 292	1 461
Грошовi кошти та їх еквiваленти	14	21 316	9 819
Разом:		1 205 144	1 422 409
Кредитний ризик Компанiї переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (покупцями продукцiї). Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта. 
Кредитний ризик Компанiї контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв i керiвництво Компанiї вважає, що кредитний ризик вiдповiдним чином вiдображається шляхом уцiнки, яка напряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
d.	Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Компанiї.
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над лiквiднiстю. Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також, поєднання термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Компанiї.
Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв по активу, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення.
23.2 Активи у порядку убування лiквiдностi
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Найбiльш лiквiднi активи (А1)	21 316	9 819
Швидко реалiзованi активи (А 2)	946 534	1 172 409
Повiльно реалiзованi активи (А3)	347 676	375 353
Важко реалiзованi активи (А4)	493 620	515 177
Разом:	1 809 146	2 072 758


23.3 Пасиви у порядку зростання термiнiв погашення
31.12.2017р.	31.12.2016р.
Найбiльш термiновi зобов'язання (П1)	490 116	712 450
Короткостроковi пасиви (П2)	532 692	532 692
Довгостроковi пасиви (П3)	257 083	247 742
Власний капiтал (П4)	529 255	579 874
Разом:	1 809 146	2 072 758
У таблицi нижче визначено абсолютнi величини платiжних надлишкiв або нестач на 31.12.2017р. та на 31.12.2018р.:
23.4 Групи активiв та пасивiв
Надлишок (нестача)
	31.12.2017р.	31.12.2018р.
1	(468 800)	(702 631)
2	413 842	639 717
3	90 593	127 611
4	(35 635)	(64 697)
Звiт про фiнансовий стан вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються умови: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Станом на 31.12.2018р. звiт про фiнансовий стан Компанiї є вiдносно лiквiдним оскiльки виконуються двi умови лiквiдностi з чотирьох.
У наступнiй таблицi наданий аналiз лiквiдностi Компанiї станом на 31.12.2017р. та на 31.12.2018р. за допомогою розрахунку показникiв лiквiдностi.
23.5 Показники лiквiдностi
31.12.2017р.	31.12.2018р.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	0,021	0,008
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi	0,946	0,949
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi	1,286	1,251
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину кредиторської заборгованостi пiдприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2018р. Компанiя може негайно погасити 0,8% кредиторської заборгованостi (на 31.12.2017р. - 2,1%).
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує наскiльки лiквiднi кошти пiдприємства покривають його короткострокову заборгованiсть. В лiквiднi активи пiдприємства включаються всi оборотнi активи пiдприємства, за винятком товарно-матерiальних запасiв. Рекомендоване значення даного показника вiд 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018р. лiквiднi кошти Компанiї покривають її короткострокову заборгованiсть на 94,9% (на 31.12.2016р. - 94,6%).
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує чи достатньо у пiдприємства коштiв, якi можуть бути використанi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника вiд 1 до 2. Станом на 31.12.2018р. та 31.12.2017р. у Компанiї достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31.12.2017р.:
23.6 Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2017р.	До 
1 року	Разом
Короткостроковi кредити банкiв	532 692	532 692
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	64 853	64 853
Iншi поточнi зобов'язання	400 995	400 995
Разом:	998 540	998 540
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31.12.2018р.:
23.7 Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2018р.	До 
1 року	Разом
Короткостроковi кредити банкiв	532 692	532 692
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	61 394	61 394
Iншi поточнi зобов'язання	632 852	632 852
Разом:	1 226 938	1 226 938
Суми торгiвельної та iншої заборгованостi, якi приведено вище, не включають суми заборгованостi з авансiв отриманих, заробiтної плати та податкiв.
Вiдповiдно до планiв Компанiї, вимоги щодо її робочого капiталу виконанi як з боку надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i з позицiї кредитних коштiв, коли надходжень вiд дiяльностi недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
e.	Валютний ризик
У вiдношеннi валютного ризику керiвництво встановлює лiмiти на рiвень схильностi ризику в розрiзi валют i в цiлому. Здiйснюється контроль над позицiями.
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", валютний ризик виникає за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є функцiональною i є монетарними за характером; ризики, пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються.
f.	Ризик процентної ставки
Компанiя схильна до впливу коливань процентних ставок, якi можуть негативно вплинути на фiнансовi результати Компанiї.
g.	Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення власних та залучених коштiв.
Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри з боку iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами, постiйного контролю виручки та прибутку Компанiї, а також плануванням довгострокових iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Компанiї. Виконуючи цi заходи Компанiя намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв.
23.8 Розрахунок фiнансових показникiв
Примiтки	31.12.2017р.	31.12.2018р.
Зареєстрований капiтал	15	76 600	76 600
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)		452 655	503 274
Разом власного капiталу		529 255	579 874
Короткостроковi кредити банкiв	17	532 692	532 692
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	16	64 853	61 394
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть	16	425 263	651 056
Загальна сума позичених коштiв		1 022 808	1 245 142
Грошовi кошти та їх еквiваленти	13	21 316	9 819
Чистий борг		1 001 492	1 235 323
Разом власний капiтал та чистий борг		1 530 747	1 815 197
Чистий борг/Власний капiтал та чистий борг		0,654	0,681
Показник накопиченого прибутку Компанiї у 2018 роцi характеризується збiльшенням порiвняно з 2017 роком. Так, з 31.12.2018р. по 31.12.2017р. показник збiльшився на 53 588 тис.грн. Загальна сума власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2018р. збiльшилась на 53 588 тис.грн. порiвняно з 31.12.2017р. Загальна сума позикових коштiв станом на 31.12.2018р. збiльшилась на 22% (222 334 тис.грн.) порiвняно з 31.12.2017р. Станом на 31.12.2018р. загальна сума позикових коштiв склала 1 245 142 тис.грн.
23.9 Розрахунок фiнансових показникiв
Рiк, що закiнчився 31.12.2017р.	Рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Прибуток (збиток) до оподаткування	79 238	69 446
Витрати на вiдсотки	178 201	177 567
EBIT (прибуток до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки)	257 439	247 013
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв	17 399	  23 455
EBITDA (прибуток до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки та амортизацiї)	274 838	  270 468
Чистий борг на кiнець року	1 001 492	1 235 323
Чистий борг на кiнець року/EBITDA 	3,64	 4,57
Пiд термiном EBITDA мається на увазi аналiтичний показник, що дорiвнює обсягу прибутку до вирахування витрат за вiдсотками, сплати податкiв та амортизацiйних вiдрахувань. Протягом звiтних перiодiв у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось. У 2018 роцi показник EBITDA зменшився на 5 838 тис.грн. порiвняно з 2017 роком.
h.	Операцiйний ризик
У 2018 роцi фiнансовi результати Компанiї характеризуються як задовiльнi. У 2018 роцi прибуток склав 53 588 тис.грн., що у порiвняннi з прибутком у сумi 38 515 тис.грн. у 2017 роцi свiдчить про значне збiльшення показника прибутковостi. Показник EBITDA у 2018 роцi зменшився, у порiвняннi з 2016 роком.
24.	ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Подiї пiсля звiтної дати, що можуть суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Компанiї, не вiдбувались.
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40482683
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 м.Київ вул.Золотоустiвська ,булд.23А/лiтера"М"/.
4
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5
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6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 30/12-2018, дата: 18.12.2018
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 04.02.2019, дата закінчення: 22.03.2019
11
Дата аудиторського звіту
11.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
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13
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31.12.2018р.

Засновникам та керiвництву
Публiчного акцiонерного товариства "Галичфарм"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Галичфарм" (надалi - "Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31.12.2018р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ або МСБО") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
Компанiя в рядку 1100 "Запаси" звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. вiдобразила запаси в сумi 375 353 тис.грн. Ми отримали змогу розпочати виконання завдання пiсля звiтної дати та з огляду на це не брали участь в iнвентаризацiї запасiв станом на 31.12.2018р. За допомогою альтернативних процедур ми також не змогли впевнитися в кiлькостi запасiв, утримуваних на 31.12.2018р., якi вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити, чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях запасiв станом на 31.12.2018р., а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою.
Компанiя в рядку 1035 "Iншi фiнансовi iнвестицiї" звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. вiдобразила фiнансовi iнвестицiї у виглядi пакетiв акцiй у сумi 66 024 тис.грн. Вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", такi фiнансовi iнвестицiї мають облiковуватись за справедливою вартiстю. Згiдно з Примiткою 11, Компанiя не має можливостi визначити справедливу вартiсть таких iнвестицiй. У зв'язку з цим аудитори не могли визначити, чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2018р, а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою.
Компанiя в рядку 1035 "Iншi фiнансовi iнвестицiї" звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. вiдобразила фiнансовi iнвестицiї у виглядi векселiв у сумi 212 546 тис.грн. Вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", на такi фiнансовi активи Компанiя повинна оцiнити очiкуванi кредитнi збитки. Аудитори не отримали доказiв визнання очiкуваних кредитних збиткiв. У зв'язку з цим ми не могли визначити, чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2018р., а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою.
Ми зазначаємо, що примiтка 22 примiток до рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р., не мiстить iнформацiї про назву фактичної контролюючої сторони (кiнцевого бенефiцiара), про повне коло пов'язаних iз Компанiєю осiб, характер вiдносин iз пов'язаними сторонами, а також iнформацiю про здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, в тому числi зобов'язання, що не вiдповiдає вимогам МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". Отже, ми не мали змоги оцiнити потенцiйний вплив вiдносин iз пов'язаними особами на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Як зазначено у примiтцi 2 примiток до рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р., управлiнський персонал переконаний, що має усi передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому та що не iснує суттєвої невизначеностi щодо подiй або умов, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", немає iнших питань, якi варто вiдобразити в нашому звiтi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiту про управлiння, до складу якого входить звiт про корпоративне управлiння емiтента, i який не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Аудитором розглянуто звiт про управлiння i будь-яких суттєвих невiдповiдностей або/та викривлень не iдентифiковано. Звiт про управлiння, який складається вiдповiдно до законодавства, узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Компанiї за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть, в цiлому, не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу у своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, або якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань iнформацiя, щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не варто висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
На пiдставi вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес, додатково, окрiм наведеного в iнших роздiлах цього звiту, наводимо таку iнформацiю.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту: Наглядова рада Компанiї.
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi: 18.12.2018р.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень: з 04.02.2019р. по 22.03.2019р.
За результатами виконання аудиту фiнансової звiтностi Компанiї не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Цей звiт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової Ради Компанiї.
Суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Компанiї послуги, забороненi законодавством. Суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Компанiї або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту.
Ключовий партнер з аудиту та суб'єкт аудиторської дiяльностi є незалежними вiд Компанiї при проведеннi аудиту.
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ                         "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ" (код за ЄДРПОУ 40482683).
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Золотоустiвська, будинок 23 А, /лiтера "М"/.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес: 4670.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: №0754, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 25.01.2018р. за №354/3, чинне до 31.12.2023р.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:

Юлiя Мельник
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора: серiя А №007618, чинний до 22.02.2023р.

Директор
Дмитро Сушко
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора: серiя А №005423, чинний до 26.06.2023р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ"
01135, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера "М"/

Дата надання висновку: 11.04.2019р.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Дана фiнансова звiтнiсть ПАТ "Галичфарм" (далi - "Компанiя") за рiк, що закiнчився 31.12.2018р., була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за точнiсть, достовiрнiсть та об'єктивнiсть iнформацiї, що мiститься у фiнансовiй звiтностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi обов'язково передбачає використання оцiнок, заснованих на судженнях керiвництва, особливо при операцiях, що впливають на звiтний перiод, i неможливо бути впевненими, що вони будуть завершенi до майбутнiх перiодiв. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням прийнятних меж суттєвостi та з використанням iнформацiї, що була у наявностi до дати випуску звiтностi.
Виконуючи свої зобов'язання щодо цiлiсностi фiнансової звiтностi, керiвництво пiдтримує функцiонування фiнансових та управлiнських систем контролю i практики, покликанi забезпечити достатню впевненiсть у тому, що операцiї санкцiонованi, активи зберiгаються i облiк ведеться належним чином.





XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
10.01.2018
11.01.2018
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
07.02.2018
08.02.2018
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
03.03.2018
05.03.2018
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
26.04.2018
26.04.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2018
26.04.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2018
27.06.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


