Титульний аркуш
28.10.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 1511
(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
(посада)

(підпис)

Домащук Богдан Борисович
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00374870
4. Місцезнаходження: 19100, Черкаська обл., мiсто Монастирище, вулиця Заводська, будинок 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, (04746)2-36-76
6. Адреса електронної пошти: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.ua
7. 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 проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.monfarm.
com.ua/index-5.html
(адреса сторінки)

28.10.2019
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X
X
X
X
X
X
X

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась,
була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента
6. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах
7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря
8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв
9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих
у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв
13. Iнформацiя про замiну управителя
14. Iнформацiя про керуючого iпотекою
15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв
16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
iпотечним боргом
17. Iнформацiя про iпотечне покриття:
1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття
2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду
4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв
19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)
21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку
23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською
фiрмою) - Огляд промiжної фiнансової звiтностi не прводився аудитром.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Дата проведення державної реєстрації
12.12.1994
3. Територія (область)
Черкаська обл.
4. Статутний капітал (грн)
1575406
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
247
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
9. Органи управління підприємства
- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Загальнi збори);- Наглядова рада Товариства (Наглядова
рада);- Директор Товариства (Директор);
10. Засновники
Ідентифікаційний
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
код юридичної
засновник - фізична особа;
Місцезнаходження, якщо засновник особи, якщо
найменування, якщо засновник юридична особа
засновник юридична особа
юридична особа
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна
кількість фізичних осіб:
1 299
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
Черкаське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк
України"
2) МФО банку
354507
3) поточний рахунок
26002340142047
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в
іноземній валюті
ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
354347
6) поточний рахунок
26003051506959
IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

1
Виробництво лiкарських засобiв

2
598031

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
3
4
5
24.04.2012 Державна служба України з
Дата
видачі

лiкарських засобiв
Опис
Лiцензiя видана на безстроковий термiн.
Оптова торгiвля лiкарськими
579454
18.10.2011 Державна служба України з
засобами
лiкарських засобiв
Опис
Лiцензiя видана на безстроковий термiн.
Придбання, зберiгання,
№6
04.02.2016 Державна служба України з 04.02.2021
перевезення, ввезення,
контролю за наркотиками.
вивезення, вiдпуск прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
перевезення, реалiзацiя
(вiдпуск), використання
прекурсорiв (списку 1 таблицi 4
та списку 2 таблицi4)
Опис
Планується продовження термiну дiї даної лiцензiї пiсля її закiнчення.
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Древаль Iрина Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Генеральний директор.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради Древаль Iрину Вiкторiвну, яка
є представником акцiонера Журавель Свiтлани Михайлiвни (частка в статутному капiталi товариства
0,000999%). Винагорода як члену наглядової ради не виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв:, ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" Голова Правлiння, АТ "СТОМА" Голова Правлiння,
Генеральний директор .
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Якiв Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1959
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)

41
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Призедент.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради та вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради протокол №3/19 вiд 25.04.2019 року обрано членом Наглядової ради, Головою
Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича. Посадова особа є акцiонером розмiр пакета акцiй, який
належить особi 98,934972% вiд статутного капiталу товариства. Винагорода як члену наглядової ради не
виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "СТОМА", Президент.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Олена Євгенiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1980
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Перший заступника Генерального директора.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради Левченко Олену Євгенiївну,
яка є представником акцiонера Мостового Миколи Олексiйовича (частка в статутному капiталi
товариства 0,000999%). Посадова особа не є акцiонером товариства i не володiє часткою у статутному
капiталi товариства. Винагорода як члену наглядової ради не виплачувалась. Особа обрана на посаду
строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: АТ "СТОМА" помiчник Першого заступника Голови правлiння, Генерального
директора.
1. Посада
Незалежний директор, член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галай Юлiя Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Монастирищенський заклад загальної середньої освiти I - III ступенiв "Лiцей "Ерудит"

Монастирищенської районної ради Черкаської областi, 36778632, заступник директора з виховної роботи
та вчитель математики.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради
Галай Юлiю Володимирiвну. Посадова особа не є акцiонером товариства i не володiє часткою у
статутному капiталi товариства. Винагорода як члену наглядової ради не виплачувалась. Особа обрана на
посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: Одеська загальноосвiтня школа № 89 I - III ступенiв, заступник директора
з виховної роботи; Монастирищенський заклад загальної середньої освiти I - III ступенiв "Лiцей "Ерудит"
Монастирищенської районної ради Черкаської областi, заступник директора з виховної роботи та вчитель
математики.
1. Посада
Незалежний директор, член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лугина Раїса Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1948
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Пенсiонер.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради
Лугину Раїсу Iванiвну. Винагорода як члену наглядової ради не виплачувалась. Посадова особа не є
акцiонером товариства i не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду
строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: пенсiонерка.
1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домащук Богдан Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Вiтамiни", 00480968, Генеральний директором.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ВАТ "Вiтамiни"
-Генеральний директор. Статутом не передбачена виногорода посадовiй особi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про постiйне мiсце роботи.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марчук Оксана Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Монфарм", 00374870, бухгалтер
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер.
Статутом Товариства не передбачена виплата виногороди посадовiй особi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про постiйне мiсце роботи.
VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток від
Дата
частина
користування
Види зобов’язань
виникнення боргу (тис.
коштами
грн)
(відсоток річних)
Кредити банку
X
0
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
0
X
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
власним випуском):
за векселями (усього)
X
0
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
X
0
X
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
X
0
X
видом):
Податкові зобов'язання
X
1922
X

Дата
погашення
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X
68937
X
X
X
70859
X
X
Розкриття iнформацiї про зобов"язання вiдповiдно до
встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень)
стандартiв бухгалтерського облiку та /або Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 30 вересня 2019 року короткостроковi зобов"язання
Товариства в порiвняннi з даними на початок 2019 року
досягли 21770,0 тис.грн проти 26607,0 тис.грн на початок
року.
Зменшення зобов"язань вiдбулось в основному за рахунок
зменшення
заборгованостi
по
розрахункам
за
товари,роботи,послуги.
На кiнець 3 кварталу року у товариства числяться iншi
довгостроковi зобов'язання в розмiрi 49012,0 тис.грн. в
основному за отриману вiдсоткову грошову позику. 49012
тис.грн

№
з/п

Основні
види
продукції

1
1
2

2
Суппозиторiї
Таблетки

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
у грошовій формі
формі (фізична
виробленої
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
одиниця виміру)
продукції
3
4
5
6
7
8
20185 тис.уп
21752
39
4724 тис.уп
29872
41
35006 тис.уп
26032
60
4995тис.уп
37986
58

№ з/п
1
1
2
3

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
Склад витрат
(у відсотках)
2
3
Сировина та матерiали
65,9
Зарплата з нарахуваннями
12,3
Цеховi витрати
15,5

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
Найменування
реєстрації
про
органу, що
випуску реєстрацію зареєстрував випуск
випуску
1
2
3
08.09.2010
743/1/10
НКЦПФР

Опис

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер
4
UА
4000090807

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
6301624
1575406
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Торгiвля акцiями товариства на бiржових та рганiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг - акцiй
емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.09.2010 року № 743/1/10, видане ДКЦПФР, анулюється. Дата реєстрацiї звiту - 19.12.2011 року.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"
Черкаська область, с.Аврамiвка

Дата

КОДИ
30.09.2019

за ЄДРПОУ

00374870

7123480301
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво фармацевтичних препаратів і
Вид економічної
21.20
за КВЕД
матеріалів
діяльності
Середня кількість працівників: 247
Адреса, телефон: 19100 мiсто Монастирище, вулиця Заводська, будинок 8, (04746) 2-19-57
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
0
(0)
0
43 540
73 038
( 29 498 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
41 591
72 925
( 31 334 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

49 998
0
0
0
0

43 505
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
93 538

0
85 096

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

51 203
32 474
7
18 722
0
0
0
0

52 787
33 592
5
19 180
0
0
0
0

1125

55 932

61 571

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

128
14
0
0
0
3 462
0
1 621
5
1 616
0
0

0
0
0
0
417
3 610
0
2 143
4
2 139
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
112 360

0
0
0
0
0
120 528

1200

0

0

1300

205 898

205 624
На кінець
звітного
періоду
4
1 575
0
12 872
0
0
0
0
120 318
(0)
(0)
0
134 765

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 575
0
12 872
0
0
0
0
110 573
(0)
(0)
0
125 020

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

77
0
0
54 194
0
0
0
0
0

77
0
0
49 012
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
54 271

0
0
0
0
0
0
0
49 089

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
22 262
1 861
0
344
1 361
0
0
0
0
616
0
0
163
26 607

0
17 774
1 922
1 139
341
1 485
0
5
0
0
143
0
0
100
21 770

1700

0

0

1800
1900

0
205 898

0
205 624

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василiвна

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Дата

КОДИ
30.09.2019

за ЄДРПОУ

00374870

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2019 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

112 005

106 049

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 66 552 )
(0)

( 61 613 )
(0)

2090

45 453

44 436

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
6 768

0
0
0
2 076

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 10 616 )
( 2 496 )
( 12 486 )

( 8 616 )
( 2 758 )
( 12 426 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

26 623

22 712

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

6 558
0
( 9 747 )
(0)
( 6 535 )
0

0
0
( 9 828 )
(0)
(0)
0

2290

16 899

12 884

2295
2300

(0)
-3 122

(0)
-2 508

2305

0

0

2350

13 777

10 376

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
13 777

0
10 376

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
59 150
Витрати на оплату праці
2505
16 868
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 710
Амортизація
2515
2 219
Інші операційні витрати
2520
8 600
Разом
2550
90 547
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
6 301 624
6 301 624
2,186260

За аналогічний
період
попереднього
року
4
65 600
14 381
3 164
1 915
9 132
94 192
За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 301 624
6 301 624
1,646560

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

2,186260

1,646560

2650

0,00

0,00

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василiвна

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Дата

КОДИ
30.09.2019

за ЄДРПОУ

00374870

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 3 квартал 2019 року
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

117 086
0
0
0
0
0
0

104 802
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
3 989

0
0
0
0
0
5 819

3100
3105
3110
3115
3116

( 76 932 )
( 13 096 )
( 3 797 )
( 8 767 )
( 2 951 )

( 73 514 )
( 10 872 )
( 3 358 )
( 5 615 )
( 2 382 )

3117

( 2 522 )

( 142 )

3118

( 3 294 )

(0)

3135
3140
3145

( 146 )
( 1 600 )
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 4 689 )
12 048

(0)
( 5 149 )
12 113

3200

6 493

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

60

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 319 )
(0)
(0)

(0)
( 3 520 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
6 234

(0)
-3 520

3300
3305

0
7 400

0
2 000

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 11 600 )
( 3 813 )
( 9 747 )
(0)

(0)
( 900 )
( 3 771 )
( 9 828 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-17 760
522
1 621
0
2 143

(0)
-12 499
-3 906
4 715
0
809

Керівник

Домащук Богдан Борисович
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Підприємство
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за ЄДРПОУ

00374870

Звіт про власний капітал
За 3 квартал 2019 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
1 575
0

4
12 872
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
110 573
0

4010
4090
4095

0
0
1 575

0
0
12 872

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
125 020
0

0
0
110 573

0
0
0

0
0
0

0
0
125 020

0

13 777

0

0

13 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-4 032

0
0

0
0

0
-4 032

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1 575

0
12 872

0
0

0
0

9 745
120 318

0
0

0
0

9 745
134 765

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi,
в яких викладенi значнi аспекти облiкової полiтики
та iншi пояснювання до промiжної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ"
за перiод, що розпочався 01 сiчня i закiнчився 30 вересня 2019 року
Примiтка 1. Загальна iнформацiя про товариство
Повна та скорочена назва товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
ПАТ "МОНФАРМ"
Iдентифiкацiйний код: 00374870
Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування):
Дата державної реєстрацiї: 12.12.1994
Дата запису: 13.01.2005
Номер запису: 1 012 120 0000 000027
Юридична та фактична адреса: 19100, Черкаська обл., Монастирищенський район, мiсто
Монастирище, вулиця Заводська, будинок 8
Органiзацiйно-правова форма: публiчне акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї: Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://www.monfarm.com.ua
Адреса електронної пошти: 00374870@afr.com.ua
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу товариства:
Види дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ":
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв;
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (основний);
46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах;
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує товариство:
Вiдкрите акцiонерне товариство "Монфарм" було створене 12.12.1994 р. шляхом корпоратизацiї з
на-ступною приватизацiєю державного пiдприємства Монастирищенський фармацевтичний завод,
органiзова-ного в 1986 роцi на базi спиртового заводу, в складi Київського фармацевтичного об'єднання
"Дарниця". Фармацевтичне виробництво розпочиналось iз збирання автомобiльних аптечок та
комплектацiї водою для iн'єкцiї антибiотикiв, що виготовлялись на головному пiдприємствi ФО
"Дарниця". В 1987 роцi налагоджено випуск перших лiкарських засобiв у формi таблеток: Етаперазiн,
Калiю йодид, якими доукомплектовувались медичнi аптечки АИ-1 та АИ-2 для Мiнiстерства оборони.
Дiльницю з розливу спиртових розчинiв Йоду, Брильянтового зеленого, Новоiманiну запущено в 1989
роцi. В 1994 роцi на ВАТ "Монфарм" створено цех по виробництву супозиторiїв та були виготовленi
першi партiї продукцiї: Свiчки с екстрактом красавки, Свiчки з новокаїном. На сьогоднiшнiй день
асортимент медичних препаратiв, якi виробляються пiдприємством, на-раховує бiльше 60 найменувань
лiкарських засобiв рiзних фармакотерапевтичних груп. Продукцiя товариства поставляється в усi регiони
України, а також вiдвантажується на експорт в такi країни як: Грузiя, Бiлорусь, Азербайджан. Залежностi
вiд сезонних змiн немає. Виробництво вказаної продукцiї здiйснюється на власних виробничих
потужностях. ПАТ "МОНФАРМ" постiйно впроваджує новi та вдосконалює iснуючi технологiї
виробництва та види продукцiї. До роботи над впровадженням нових препаратiв залучаються як
спiвробiт-ники заводу, якi мають науковi ступенi, так i провiднi спецiалiсти наукових центрiв та
iнститутiв.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ"
було змiнено тип товариства на публiчне акцiонерне товариство i затверджено найменування
товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (протокол № 19 вiд 15 квiтня 2011
року).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" здiйснювало свою дiяльнiсть вiдповiдно до
Статуту (нова редакцiя), затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28
вiд 14 грудня 2018 р.) та зареєстрованого 19. 12.2018 року за № 365705639973.

Згiдно зi Статутом, ПАТ "МОНФАРМ" є юридичною особою, має самостiйний баланс.
Мета:
Основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької (господарської) дiяльностi для
одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi
зрос-тання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Вищим органом управлiння ПАТ "МОНФАРМ"є загальнi збори акцiонерiв.
Директор - Домащук Богдан Борисович
Головний бухгалтер - Марчук Оксана Василiвна
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу задев"ять мiсяцiв 2019 рiк
склала 247 осiб.
ПАТ "МОНФАРМ" вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй не має.
Протягом першого пiврiччя 2019 року ПАТ "МОНФАРМ" здiйснювала окремi види дiяльностi, що
лi-цензується. Iнформацiя про наявнi лiцензiї (дозволи) станом на 30.09.2019 р. наведена нижче:
вид дiяльностi номер лiцензiї термiн дiї
державний орган, що видав
Виробництво лiкарських засобiв
598031 безстроко-вий
Державна
служба
України
з
лiкарських засобiв
Оптова торгiвля лiкарськими засобами
579454 безстроко-вий
Державна служба України з
лiкарських засобiв
Придбання, зберiгання, перевезення, ввезення, виве-зення, вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi IV)
"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних ре-човин i перевезення, реалiзацiя (вiдпуск),
викорис-тання прекурсорiв (списку 1 таблицi 4 та списку 2 таблицi 4)
6
04.02.2021
Державна служба України з контролю за наркотиками
Випуск акцiй:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй формi iснування зареєстроване Держав-ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08 вересня 2010 р., реєстрацiйний № 743/1/10, дата вида-чi
19 грудня 2011 р.
Власники акцiй:
Власниками акцiй ПАТ "МОНФАРМ" згiдно реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2018 р. є
1 299 осiб у яких 6 301 624 штук простих iменних акцiй на суму 1 575 406,00 гривень, а саме: юридичнi
та фiзичнi особи у кiлькостi 1 298 осiб у яких 67109 штук простих iменних акцiй на суму 16777,25
гривень.
ПАТ "МОНФАРМ" має акцiонера у якого пакет акцiй у кiлькостi 6 234 515 штук на суму 1 558 628,75
грн., що становить 98,935052% статутного капiталу товариства.
Примiтка 2. Фiнансова звiтнiсть
Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ "МОНФАРМ" станом на 30 вересня 2019 року включає:
Баланс (Звiт по фiнансовiй стан) (форма № 1) станом на 30.09.2019 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2) за 9 мiсяцiв 2019 р.;
Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 9 мiсяцiв 2019 р.;
Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 9 мiсяцiв 2019 р.;
Примiтки до фiнансовiй звiтностi, основнi положення облiкової полiтики ПАТ "МОНФАРМ" та iнше.
Примiтка 3. Концептуальна основа
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчились 30.09.2019 р. є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
тлумачен-ня, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
а) заява про вiдповiднiсть
Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ "МОНФАРМ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнан-сової звiтностi (надалi - "Рада з МСФЗ"), що були чинними станом на 30 вересня 2019 року.
б) функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою i валютою
предста-влення звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена
в українсь-ких гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. грн.), якщо не зазначено iнше.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї
про-мiжної фiнансової звiтностi на 30 вересня були наступними:
Валюта
30,09,2019
2018 2017

Долар США 24,08 27,688328,067223
Євро 26,33 31,714138
33,495424
в) припущення про безперервнiсть дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ"
Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ "МОНФАРМ" пiдготована на основi припущення, що ПАТ
"МОН-ФАРМ" буде функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає
реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо можливого впливу економiчних умов на
операцiї та фiнансовий стан ПАТ "МОНФАРМ". Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
керiвницт-ва.
г) iсторична вартiсть
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "МОНФАРМ" складена за методом iсторичної вартостi, за винятком основних
засобiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.
д) формат звiтностi
ПАТ "МОНФАРМ" пiдготувала промiжну фiнансову звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2019 рiк за формами,
за-твердженими Мiнiстерством фiнансiв України. Керiвництво вважає, що застосування вищевказаних
стандар-тiв та iнтерпретацiй не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ "МОНФАРМ" у
майбутньому.
е) дата переходу на МСФЗ
ПАТ "МОНФАРМ" прийняла МСФЗ в якостi основи для пiдготовки звiтностi станом на 1 сiчня 2011
року, i це був перший комплект фiнансової звiтностi ПАТ "МОНФАРМ" вiдповiдно до МСФЗ.
Початковий Звiт про фiнансовий стан ПАТ "МОНФАРМ" за МСФЗ станом на 1 сiчня 2011 року ("дату
переходу на МСФЗ") був пiдготований вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фi-нансової звiтностi" ("МСФЗ 1").
Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення:
а) Оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва винесення суджень та
припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у
звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг
за звiтний перiод. Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та
iнших фак-торах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у
вiдповiдностi до обста-вин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.
У процесi застосування облiкової полiтики, керiвництвом ПАТ "МОНФАРМ" були зробленi певнi
су-дження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, що вiдображенi у промiжнiй
фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо
безперервностi дiяльностi товариства.
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел
оцi-нки невизначеностi на дату балансу промiжної фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик
виник-нення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань
протягом на-ступного фiнансового року.
б) Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи
ко-нтроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi
акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i
центральних ор-ганiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних
органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що ПАТ "МОНФАРМ" дотримувалась всiх
нормативних поло-жень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або
нарахованi. Водночас iс-нує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у
минулому, можуть бути по-ставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик
значно зменшується з плином ча-су. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть
бути пред'явленi, якщо такi взагалi iсну-ють, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
в) Переоцiнка основних засобiв
ПАТ "МОНФАРМ" прийняло за основу справедливу вартiсть основних засобiв, яка була встановлена в
результатi переоцiнки основних засобiв. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за
моделлю ринкової вартостi.
г) Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi

ПАТ "МОНФАРМ" регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених
поста-чальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi.
Товариство вико-ристовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення
корисностi у випад-ках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
д) Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих
випад-ках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед
факторiв, якi ПАТ "МОНФАРМ" вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення
корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у
порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї
бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи
замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи
економiчнi тенденцiї та iншi фактори.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у
майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх
перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у
розрахунку вар-тостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i
вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. ПАТ "МОНФАРМ" оцiнює цi припущення на дату балансу,
тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок
керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних
перiодах.
е) Строки корисного використання основних засобiв
ПАТ "МОНФАРМ" переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi
кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни
вiдо-бражаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв,
вiдображену в балансi (звiтi про фiнансовий стан), та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про
фiнансовi резуль-тати (звiтi про сукупний дохiд).
ж) Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають
вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна
ви-користати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для
визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу
виникнення, су-ми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.
Примiтка 4. Основнi принципи облiкової полiтики
Перерахунок iноземних валют
Промiжна фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривнях (тис. грн.), що є функцiональною
валю-тою i валютою представлення звiтностi ПАТ "МОНФАРМ". Операцiї в iноземнiй валютi первiсно
вiдобража-ються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну
валюту за обмiнним кур-сом, що дiє на дату балансу. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого
перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, пе-рераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату
первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Основнi засоби
Первiсне визнання i подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, об'єкти основних засобiв визначаються за справедливою
ва-ртiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисно-стi. До собiвартостi основних засобiв вiдносяться витрати на доставку, установку й монтаж, iншi
прямi ви-трати, пов'язанi з придбанням основних засобiв, а у разi самостiйного будiвництва
(виробництва) основних засобiв також включаються вартiсть матерiалiв, прямi витрати на винагороди
працiвникам, а також вiдповiд-нi накладнi витрати.
Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедли-вою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.

Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв з переоцiнки в
складi власного капiталу в звiтi про фiнансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення
варто-стi активу, ранiше вiдображеного у звiтi про сукупний дохiд. Пiсля вибуття активу вiдповiдна
сума, що включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї
Незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з
будiвництвом основних засобiв та обладнання, в тому числi розподiл змiнних накладних витрат,
пов'язаних з будiвництвом та авансiв на придбання основних засобiв. Незавершене будiвництво та
капiтальнi iнвестицiї не амортизується. В перiод, коли активи готовi до використання за первiсним
призначенням, їх вартiсть включається до вiдповiдної групи основних засобiв.
Подальшi витрати
Витрати на здiйснення капiтального ремонту та модернiзацiю основних засобiв, якi подовжують їх
термiн корисного використання або полiпшують їх здатностi генерувати економiчнi вигоди пiдлягають
капi-талiзацiї. Витрати на пiдтримання основних засобiв в робочому станi вiдображаються в складi
вiдповiдних витрат в у звiтi про сукупний дохiд за перiод, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу.
Для груп основних засобiв були встановленi наступнi очiкуванi строки корисної експлуатацiї:
Групи основних засобiв
Строк корисної експлуатацiї
Будiвлi i споруди
20 - 75 рокiв
Виробниче устаткування
5 - 20 рокiв
Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв
Iншi 3 - 5 рокiв
Вартiсть земельних дiлянок не амортизується.
Вибуття
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод
вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у
зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття
активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за перiод, у якому актив
був знятий з облi-ку.
Залишкова вартiсть активiв, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї
аналi-зуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною
вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною вартiстю за
вираху-ванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi
створюють-ся в рамках пiдприємства, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не
капiталiзуються, а вiдобража-ються у звiтi про сукупний дохiд в тому роцi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо
наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв
ана-лiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв чи
способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна
методу або перiо-ду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати
на амортизацiю не-матерiальних активiв визнаються у звiтi про сукупний дохiд в категорiї витрат
вiдповiдно до функцiй акти-ву.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату ПАТ "МОНФАРМ" проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
ко-рисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування
ПАТ "МОНФАРМ" визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох
величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на
реалiзацiю i ва-ртостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного
окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд
iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування,
вважається, що кориснiсть активу зме-ншилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При
оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з

використанням ставки дисконту (до оподат-ковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на
реалiзацiю використовується належна модель оцi-нки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними
показниками, котируваннями цiнних паперiв, якi вiльно обертаються на бiржi чи iншими доступними
показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупний дохiд в складi витрат, якi
вiдповi-дають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених
об'єктiв осно-вних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у капiталi. В такому
випадку зменшення ко-рисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не перевищує попередню
переоцiнку.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний
щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. При наявностi таких ознак ПАТ "МОНФАРМ" оцiнює
су-му вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх
перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення
суми вiдшкоду-вання активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому
випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова
вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати
балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi
активу не визнали б у попереднi ро-ки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi
про сукупний дохiд за винятком випад-кiв, коли актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких
випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi умови:
а) актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої - утримування активiв задля збирання контрактних
грошових потокiв;
б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є
лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в
iншому сукупному доходi.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за
їхньою справедливою вартiстю .
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбається з метою одержання
договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, котрi є
суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тоб-то
на дату, коли ПАТ "МОНФАРМ" бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з
придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких
вима-гають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Фiнансовi активи ПАТ "МОНФАРМ" включають грошовi кошти та депозити; дебiторську
заборгова-нiсть та iншу дебiторську заборгованiсть; та фiнансовi iнструменти що не котируються.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за
їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або
ви-пуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає
сторо-ною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також
комiсiйних або витрат якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi
використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про
сукупний дохiд. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами i фiксованим строком
пога-шення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли ПАТ "МОНФАРМ" твердо має
намiр i здатен утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної
процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi
про сукупний дохiд при вибуттi та знецiненнi iнвестицiй, а також в процесi амортизацiї.
Фiнансовi активи наявнi для продажу
Фiнансовi активи наявнi для продажу є непохiдними фiнансовими активами, що класифiкуються як
на-явнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцi-нки як прибутку або збитку; позик i дебiторської заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до
погашення. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу оцiнюються за справедливою
вартiстю, а не-реалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi
фонду iнструментiв наявних для продажу аж до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй
накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з фонду iнструментiв наявних для продажу, до
складу прибутку або збитку, i визна-ються як витрати з фiнансування.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, якi активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
визна-чається за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закiнчення торгiв
на дату фi-нансової звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу на ринку,
визначається за собiвартiстю за мiнусом резерву вiд зменшення корисностi.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
- спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу, або
- вiн передає фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення визнання .
Товариство передає фiнансовий актив тодi й лише тодi, коли вiн або:
а) передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або
б) зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу, але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком
одержувачам за угодою, тодi й лише тодi, коли виконуються всi три наведенi нижче умови.
- Товариство не має зобов'язання сплатити суми кiнцевим одержувачам, доки вiн не отримає
еквiва-лентнi суми вiд первiсного активу. Короткостроковi аванси Товариства iз правом повного
вiдшкодування позиченої суми плюс нарахованi вiдсотки за ринковими ставками не порушують цiєї
умови;
- умови контракту про передачу забороняють Товариству продавати або надавати у заставу
первiс-ний актив, окрiм надання кiнцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошовi
потоки;
- Товариство має зобов'язання передати будь-якi грошовi потоки, якi вiн отримує вiд iменi
кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, Товариство не має права повторно iнвестувати
такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв протягом
короткого перi-оду розрахункiв вiд дати отримання коштiв до дати необхiдного перерахування кiнцевим
одержувачам, при-чому вiдсоток, зароблений за такими iнвестицiями, також перераховується кiнцевим
одержувачам.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату ПАТ "МОНФАРМ" оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються
знецiне-ними тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше
подiй, що вi-дбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали
вплив на очiку-ванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що
пiддається надiй-нiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або ПАТ

"МОНФАРМ" борж-никiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою
заборгованiсть або невчасно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також
ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї.
Крiм цього, до таких ознак вiдносяться данi спостережень, що вказують на наявнiсть зниження
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансо-вим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема,
змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiч-них умов, що знаходяться у певному
взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, ПАТ "МОНФАРМ"
споча-тку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих
фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо ПАТ
"МОНФАРМ" визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу
вiдсутнi незале-жно вiд його значимостi, воно включає цей актив до групи фiнансових активiв з
аналогiчними характерис-тиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення
на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або
продовжує визнаватися збиток вiд знецi-нення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет
знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється, як рiзниця мiж
балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку
майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових
май-бутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за
фiнансовим акти-вом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки
збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у
звiтi про сукупний дохiд. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартiстю триває,
?ру-нтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з
метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд
фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу
(звiту про фiнансовi ре-зультати), якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у
майбутньому, а все доступне забезпе-чення було реалiзоване або передане ПАТ "МОНФАРМ". Якщо
протягом наступного року сума розрахунко-вого збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується
через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд
знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригуван-ня рахунку резерву. Якщо попереднє
списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi
витрат iз фiнансування у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй наявних для продажу, ПАТ "МОНФАРМ" на кожну звiтну дату оцi-нює
iснування об'єктивних ознак того, що iнвестицiя зазнали знецiнення.
У випадку iнвестицiй у пайовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi ознаки
будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче рiвня їх первiсної
вартостi. "Значущiсть" необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а "тривалiсть"
- у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. За
наявностi ознак знецiнення сума сукупного збитку оцiнена як рiзниця мiж вартiстю придбання i
поточною справедли-вою вартiстю за вирахуванням ранiше визнаного у звiтi про сукупний дохiд збитку
вiд знецiнення за цими iнвестицiями виключається з iншого сукупного доходу i визнається у звiтi про
сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення за iнвестицiями у пайовi iнструменти не вiдновлюються через звiт
про сукупний дохiд, збiль-шення їх справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається безпосередньо у
складi iншого сукупного дохо-ду.
У випадку боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, знецiнення оцiнюється на
основi тих же критерiїв, якi застосовуються до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою
вар-тiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд знецiнення є накопиченим збитком, що оцiнений як
рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд
знецiнення за цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про сукупний дохiд.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Собiвар-тiсть обраховується за методом середньозваженої собiвартостi, крiм товарiв та готової продукцiї,
якi при ви-буттi оцiнювалися за методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО), i складається з
вартостi пря-мих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат,
розрахованих для нормаль-ного рiвня виробництва, та не включає витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi
та її реалiзацiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi
та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання - це кошти на банкiвських рахунках, право
використання яких обмежене в результатi зобов'язання ПАТ "МОНФАРМ" використати кошти на певнi
за-здалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв
пiсля ба-лансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як
оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 9 "Фiнансовi iнструменти" класифiкуються
вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджу-ваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному
визнаннi.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю з застосуванням ефективної ставки
вiдсотку;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Такi, що не мають
фiксова-ної дати погашення, оцiнюються за первiсною вартiстю.
Процентнi кредити i позики пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою вартiстю з
вико-ристанням методу ефективної процентної ставки.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
по-гашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на
суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни
облi-ковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання,
а рiз-ниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про сукупний дохiд.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли ПАТ "МОНФАРМ" має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання знадобиться
ви-буття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути визначена.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, зале-жить
вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання
вiдповiд-ного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав на використання
активу.
Оренда, за якої до ПАТ "МОНФАРМ" не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом
вла-сностi на актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються
витратами у звiтi про сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi.
Оренда, за якої ПАТ "МОНФАРМ" несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним
основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору

опера-тивного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та визнаються
протягом тер-мiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв.
Доходи
Товариство визнає дохiд, коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання щодо
вико-нання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або
у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.
Щоб визначити цiну операцiї, Товариство має розглянути умови договору та свою звичну практику
бi-знесу. Договiр - це угода мiж двома або бiльше сторонами, яке породжує права та обов'язки, якi є
юридично обов'язковими. Цiна операцiї - це величина компенсацiї, яку суб'єкт господарювання очiкує
отримати право в обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд
iменi третiх осiб (наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом,
може включати фiксо-ванi суми, змiннi суми або i тi й тi суми.
Окремо взята цiна продажу - це цiна, за якою Товариство продало би обiцяний товар або послугу
клiє-нтовi окремо.
Товариство аналiзує договори, що укладаються ним, якi передбачають отримання доходу, у
вiдповiдно-стi з певними критерiями:
а) сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою
ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання;
б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, якi
бу-дуть передаватися;
в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть
передавати-ся;
г) договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх грошових
потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору);
?) цiлком iмовiрно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацiю, на яку вiн матиме право в обмiн на
товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту.
Продаж товарiв
Дохiд вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд
володiння товаром переходять до покупця.
Серед методiв, придатних для оцiнки окремо взятої цiни продажу товару або послуги, зокрема, такi:
(a) Пiдхiд скоригованої оцiнки ринку -- Товариство може оцiнити ринок, на якому вiн продає товари або
послуги, та оцiнити цiну, яку клiєнт на цьому ринку готовий був би заплатити за цi товари або послуги.
Такий пiдхiд може також мiстити посилання на цiни конкурентiв даного Товариства на подiбнi товари
або послуги та коригування таких цiн, якщо це необхiдно для вiдображення витрат i рентабельностi
Товариства.
(б) Пiдхiд "очiкуванi витрати плюс маржа" -- Товариство може скласти прогнозну оцiнку своїх
очiку-ваних витрат, пов'язаних iз задоволенням зобов'язання щодо виконання, а потiм додати вiдповiдну
маржу для вiдповiдного товару або послуги.
(в) Залишковий пiдхiд -- Товариство має оцiнити окремо взяту цiну продажу виходячи iз загальної цi-ни
операцiї за вирахуванням суми вiдкритих окремо взятих цiн продажу на iншi товари або послуги, обiцянi
в договорi. Однак Товариство може застосовувати залишковий пiдхiд для оцiнки, вiдповiдно до окремо
взя-тої цiни продажу товару або послуги, тiльки якщо виконується один з таких критерiїв:
- Товариство продає один i той самий товар або послугу рiзним клiєнтам (у той самий або приблизно у
той самий час) за цiнами, якi складають широкий дiапазон значень (тобто цiна продажу сильно
варiюється, оскiльки представницька окремо взята цiна продажу не може бути вiдокремлена з числа
минулих операцiй або з iнших вiдкритих для спостереження даних); або
- Товариство ще не встановило цiну на такий товар або послуги i цей товар або послуга ранiше не
про-давалися окремо (тобто цiна продажу є невизначеною).
Розподiл знижки Клiєнт отримує знижку на придбання набору товарiв або послуг, якщо сума окремо
взятих цiн продажу таких обiцяних товарiв або послуг у договорi перевищує обiцяну компенсацiю в
догово-рi. Товариство розподiляє знижку пропорцiйно на всi зобов'язання щодо виконання в договорi,
крiм випад-кiв, коли Товариство має вiдкритi свiдчення, того, що вся знижка вiдноситься тiльки до
одного або бiльше, але не всiх зобов'язань щодо виконання у договорi.
Змiни цiни операцiї Пiсля укладення контракту цiна операцiї може змiнюватися з рiзних причин, у
тому числi з'ясування невизначених подiй або iншi змiни обставин, якi змiнюють величину компенсацiї,

на якi Товариство очiкує отримати в обмiн на обiцянi товари або послуги. Товариство розподiляє на
зобов'я-зання щодо виконання в договорi будь-якi подальшi змiни цiни операцiї на такiй самiй основi, як i
на мо-мент укладення договору. Отже, Товариство не перерозподiляє цiну операцiї, щоб вiдобразити
змiни окремо взятих цiн продажу пiсля укладення договору. Суми, розподiленi на задоволене
зобов'язання щодо виконан-ня, визнаються як, або, як зменшення доходу, в тому перiодi, у якому
вiдбулася змiна цiни договору.
Товариство визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом як актив, якщо Товариство
сподiвається вiдшкодувати цi витрати.
Коли якась частина договору виконана, Товариство має вiдображати договiр у звiтi про фiнансовий стан,
як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж виконанням
Това-риством свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiєнтом. Товариство вiдображає
будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо, як дебiторську заборгованiсть.
Договори з клiєнтами Товариство розкриває всi зазначенi далi величини за звiтний перiод, якщо цi
суми не подаються окремо у звiтi про сукупний дохiд вiдповiдно до iнших Стандартiв:
- дохiд, визнаний як дохiд вiд договорiв з клiєнтами, який суб'єкт господарювання має розкривати
ок-ремо вiд iнших джерел доходу;
- будь-якi збитки внаслiдок зменшення корисностi, визнанi (вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнстру-менти") за будь якою дебiторською заборгованiстю або контрактними активами, що виникають
внаслiдок договорiв суб'єкта господарювання з клiєнтами, якi (збитки) Товариство має розкривати
окремо вiд збиткiв вiд зменшення корисностi внаслiдок iнших договорiв.
Вiдсотковий дохiд i дивiденди
Дохiд визнається на основi коли:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди.
Дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходу
чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод.
Дохiд вiд надання послуг
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження кош-тiв
i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи i зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ визначаються акцiонерним товари-ством
за вартiстю погашення iз застосуванням наступних ставок: поточнi - чиннi ставки оподаткування,
вiд-строченi - ставки, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу або погашення
зо-бов'язання. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснювався товариством балансовим методом
вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Вiдстроченi податковi зобов'язання визначалися до всiх
тимчасових рiз-ниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визначаються з
урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть
бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядалися на кожну звiтну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує
ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати
вигоду вiд вiдстроченого податкового ак-тиву повнiстю або частково. Товариство визнавало поточнi та
вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у
власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Податок на додану вартiсть
Дохiд, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм
ви-падкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом.
У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi
витрат.
Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до
дебi-торської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.
Примiтка 5. Прийняття нових стандартiв
ПАТ "МОНФАРМ" застосувало усi новi стандарти, змiни до стандартiв i iнтерпретацiї, якi набули

чин-ностi з 1 сiчня 2019 року, а саме: МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв
з клiє-нтами", поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" - класифiкацiя та оцiнка операцiй iз
виплатами на основi акцiй; КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя";
поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" - переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi;
щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв (поправки к МСФЗ 1 "Перше застосування
МСФЗ" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства").
Наслiдки прийняття нових стандартiв, змiн до стандартiв i iнтерпретацiй не були значними по
вiдно-шенню до цiєї фiнансової звiтностi.
Деякi новi стандарти та змiни до стандартiв, що розкритi в помiжнiй фiнансовiй звiтностi за перiод, що
закiнчився 30 вересня 2019 року не були застосованi ПАТ "МОНФАРМ" достроково, а саме: МСФЗ 16
"Оренда".
Примiтка 6. Звiт про фiнансовий стан
Нематерiальнi активи.
Станом на 30 вересня 2019 року товариство має нематерiальнi активи за нульовою вартiстю.
Основнi засоби
Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв представлена нижче приведеною таблицею:
земля будинки та споруди машини та
обладнання
транспортнi
засоби iншi основнi засоби капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2016 475
10351 30662 1730 1601
44819
Придбання
4508 236
9
4753
Перевiд незавершених капi-тальних iнвестицiй
Вибуття
345
345
Станом на 31.12.2017 475
10351 35170 1621 1610
49227
Придбання
2141 8306 2269 113
12829
Дооцiнка основних засобiв
2974 18973
21947
Коригування iсторичної собiвартостi до справедли-вої вартостi
- 3669 -6073 -162 -84
-9988
Вибуття
545
432
977
Станом на 31.12.2018 3449 27796 36858 3728 1207
73038
Надiйшло основних засобiв за 9 мiсяцiв 2019 року
212
100
312
Вибуло основних засобiв за 9 мiсяцiв 2019 року
142
281
423
Станом на 30.09.2019 року
3449 27796 36928 3547 1207
72925
Накопичена амортизацiя, тис. грн.
Станом на 31.12.2017
3932 16779 1031 1336
23078
Станом на 31.12.2018
12658 14948 1125 767
29498
Амортизацiя за 9 мiсяцiв 2019 р
436
1491 245
45
2217
Знос вибулих о.з.
142
239
381
Станом на 30.09.2019
13094 16297 1131 812
31334
Залишкова вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2017 475
6419 18391 590
274
26149
Станом на 31.12.2018 3449 15188 21910 2603 440
43540
Станом на 30.09.2019 3449 14702 20631 2416 395
41591
Згiдно п. 55 МСФО16 "Основнi засоби":
"Амортизацiю активу починають коли вiн стає придатним для використання,тобто коли вiн
дос-тавлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у
спосiб, ви-значений управлiнським персоналом."
Згiдно п. 138.1. ПКУ Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:
на суму нарахованої амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi - 288.0 тис. грн.
- на суму уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв, включених до витрат звiтного
перiоду вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутнi;
- на суму залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв, визначеної вiдповiдно до мiжна-родних
стандартiв фiнансової звiтностi, у разi лiквiдацiї або продажу такого об'єкта 0 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять
13820,6 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iнформацiя кiлькiсного складу наступна:
На 31.12.18 р.
Емiтент, код Вид цiнних
паперiв Кiлькiсть,
штук, %
Оцiнка, вартiсть
тис. грн.
ЗНВПIФ "Мiлленiум Пропертi Девелопмент" ТОВ "Мiлленiум Ессет Менеджмент", 233862 iнвестицiйнi
сертифiкати 39157 ,
100% 49998
Всього
49998
На 30.09.19 р.
Емiтент, код Вид цiнних
паперiв Кiлькiсть,
штук, %
Оцiнка, вартiсть
тис. грн.
ЗНВПIФ "Мiлленiум Пропертi Девелопмент" ТОВ "Мiлленiум Ессет Менеджмент", 233862 iнвестицiйнi
сертифiкати 32657
100% 43505
Всього
43505
Iнвестицiйнi сертифiкати (за термiном погашення грудень 2027 року) станом на 31.09.2019 року не ма-ли
котирування на фондовому ринку i справедлива їх вартiсть не може бути надiйно визначена, тому оцiнка
активiв здiйснена за фактичною вартiстю їх придбання.
Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНВПIФ "Мiлленiум Пропертi Девелопмент" ТОВ "Мiлленiум Ессет
Мене-джмент" з датою закриття фонду 13.12.2027 року .
Запаси
МСБО 2 "Запаси" визначає запаси як активи:
- призначенi для продажу у ходi нормальної дiяльностi, що включає готову продукцiю i товари, такi, що
закупленi i що зберiгаються для перепродажу;
- в процесi виробництва для такого продажу, що включає незавершене виробництво (далi НЗВ);
- у формi сировини або матерiалiв, призначених для використання у виробничому процесi або при
на-даннi послуг, що включає сировину i матерiали для подальшого використання у виробництвi.
Запаси ПАТ "МОНФАРМ" складаються з наступних груп,
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р. на 31.12.17 р.
Сировина та матерiали33592 32474 27031
Готова продукцiя
19180 18722 20515
Незавершене виробництво та напiвфабрикати 5
7
6
Всього запасiв
52787
51203
47552
Резерв знецiнення
Чиста вартiсть запасiв 52787 47552
41066
У склад готової продукцiї включенi остатки товарiв на складах, а саме:
- на 30.09.2019р - у сумi - 5 тис.грн
- на 31.12.18 р. у сумi
- 7 тис. грн.
- на 31.12.17 р. у сумi
7 тис. грн.
Вартiсть запасiв в фiнансовiй звiтностi вiдображена по iсторичнiй собiвартостi.
Станом на 31 грудня 2018 та 30 вересня 2019 рокiв товариство визнало знецiнення запасiв в сумi нуль
тис. грн. вiдповiдно.
Iнформацiя про рух запасiв сировини i матерiалiв наведена наступна:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р. на 31.12.17 р.
Запаси на початок перiоду
32474 27031 23581

Придбання запасiв
42111 77966 78280
Вибуття у виробництво
41293 72523 74830
Iнше вибуття
Запаси на кiнець перiоду
33292 32474 27031
Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть ПАТ "МОНФАРМ" представлена наступним чином:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
61571
55932 47569
Передплати
- 128
158
Заборгованiсть бюджету
14
9
Iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за розраху-нками iз внутрiшнiх розрахункiв
3610 417
3462 4519
Разом 65598
59536
52255
Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином,
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2017 р.
До 30 днiв
0
0
3-60 днiв
0
0
60-90 днiв
0
0
90-120 днiв
9125
0
Бiльше 120 днiв
0
0
Разом
9125
0
Резерв пiд торгiвельну дебiторську заборгованiсть за звiтний перiод не використовувався, через його
вiдсутнiсть. У звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв створився в розмiрi 214 тис. грн.
Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi торгiвельної дебiторської заборгованостi складає:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
61785 55718 47569
Резерв сумнiвних боргiв
214
214
Разом 61571 55932 47569
Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi iншої поточної дебiторської заборгованостi складає:
в тисячах гривень
на 30.09.2019р. на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Розрахунки з iншими дебiторами
3610 3462 4519
Резерв сумнiвних боргiв
Разом 3912 3462 4519
Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв наступне:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.201 р. на 31.12.2017 р.
Сальдо резерву на початок перiоду 214
214
652
Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву
Використання резерву
Погашення
Сальдо резерву на кiнець перiоду
214
214
652
Станом на 30.09.2019 р. резерв сумнiвних боргiв у сумi 214 тис. грн. складає:
- Луганська обласна фармацiя 60970 грн.;
- ТОВ "Мегсiфарм " - 31310 грн.;
- ПП Фiрма Едельвейс - 121720 грн.
Грошовi кошти
Грошовi кошти та еквiваленти ПАТ "МОНФАРМ" представленi таким чином:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi
1913
1277 3848

Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США230
344
870
Грошовi кошти та їх еквiваленти, євро
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на спецiальнi рахунки
Разом 2143
1621
4718
Позики
До довгострокових зобов'язань в сумi 49012 тис. грн. належить заборгованiсть за кредиту в сумi 48354.0
тис. грн. вiд ТОВ "Мiлленiум Ессет Менеджмент" (компанiї з управлiння активами, надалi
Позико-давець), що здiйснює дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування, що дiє за
рахунок та в iнтере-сах закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду
"Мiлленiум Пропертi Деве-лопмент". Термiн погашення кредиту - грудень 2027 року, вiдсоткова ставка
складає - 25%
До довгострокових зобов'язань належить заборгованiсть по векселях виданих з термiном погашення
липень 2021 року номiнальною вартiстю 2127 тис. грн., амортизована вартiсть складає 1162 тис. грн.,
ефек-тивна процентна ставка -16,5% рiчних, та вексель номiнальною вартiстю 156 тис. грн., ефективна
процентна ставка 9,5%, виданий в 2006 роцi з термiном погашення квiтень 2026 року, амортизована
вартiсть на звiтну дату складає 97 тис. грн.Б алансова вартiсть на дату баланса - 658,0 тис. грн..
Торгiвельна i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть ПАТ "МОНФАРМ" складає:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
17774
22262 15822
Поточнi зобов'язання по розрахунках:
0
0
з бюджетом 1922 1861 1496
зi страхування
341
344
329
з оплати працi
1485 1361 1202
розрахунки з учасниками
За отриманi аванси
Iншi поточнi зобов'язання
100
163
515
Разом 21622 25991 19364
Iншi поточнi зобов'язання складаються з наступних сум:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
Сальдо по рахунках 643 та 644
100
163
515
Разом 100
163
515

на 31.12.2017 р.

Iншi зобов'язання у сумi 100 тис. грн. складають зобов'язання по податковому кредит по ПДВ.
Забезпечення на виплати персоналу
ПАТ "МОНФАРМ" була здiйснена iнвентаризацiя фактично невикористаних вiдпусток на 31.12.2018
р. в днях працiвникiв, що знаходяться в трудових стосунках, i фактично зароблених днiв вiдпустки в
2018 роцi i перехiдних на 2019 рiк. У вiдповiдностi МСБО 19 "Винагороди працiвникам" була оцiнена
очiкувана вартiсть зобов'язань по вже зароблених вiдпустках в грошовому вираженнi i проведенi
коректувальнi запи-си.
Поточнi забезпечення склалися з таких зобов'язань:
в тисячах гривень
на 30.09.2019 р.
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Забезпечення виплат персоналу
-381 191
187
Виплата пiльгових пенсiй
143
425
515
Разом 238
616
702
Сальдо рахунку резерву вiдпусток наступне:
в тисячах гривень
на 31.12.2018 р.
Сальдо резерву на початок перiоду 191
Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву
1428
Використання резерву 2000

Сальдо резерву на кiнець перiоду

-381

Податок на прибуток
В цiлях вiддзеркалення в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi вiдмiнностi податку на
бухгал-терський прибуток (збиток), визнаного в бухгалтерському облiку, вiд податку на прибуток
оподаткування, сформованого в податковому облiку i вiдображеного в податковiй декларацiї по податку
на прибуток ПАТ "МОНФАРМ" здiйснений вiдособлений облiк виникаючих тимчасових рiзниць станом
на 30.09.19 р. з нара-хуванням вiдстроченого податкового зобов'язання в сумi 77 тис. грн. з
використанням ставки оподаткування прибутку на 2019 рiк у розмiрi -18%.
Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою витрати (дохiд) по податку на прибуток за звiтний рiк
ви-значаються виходячи з поточного податку на прибуток з врахуванням вiдстроченого податкового
зобов'язан-ня i вiдстроченого податкового активу.
Iнформацiя про тимчасовi податковi рiзницi, як рiзниця мiж оцiнкою активу або зобов'язання за дани-ми
фiнансової звiтностi i податковою базою цього активу або зобов'язання формується 1 раз на рiк на дату
рiчної фiнансової звiтностi.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод,
в тисячах гривень
на 31.12.2018 на 31.12.2017
Прибуток до оподаткування 17409 21068
Прибуток до оподаткування вiд припинення дiяльностi
0
0
Всього прибуток до оподаткування 17409
21068
Податкова ставка
18
18
Податок за встановленою податковою ставкою
3134 3792
Податковий вплив постiйних рiзниць -1046
326
Витрати з податку на прибуток
2088 4118
Поточнi витрати з податку на прибуток
3484 3906
Вiдстрочений податок на прибуток -476 212
Витрати з податку на прибуток
-920 0
Витрати з податку на прибуток
2088
4118
У тому числi:
витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває
2088 4118
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вiдшкодуванню:
резерв сумнiвних боргiв
214
0
забезпечення виплат персоналу
425
515
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
643
0
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню
1282 515
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби та нематерiальнi активи
- 1707
-3588
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню -1707 -3588
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню
-425
-3073
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання
-77
-553
в тисячах гривень
на 31.12.2018 на 31.12.2017
Вiдстроченi податковi зобов'язання
На початок перiоду 553
341
Вiдстроченi витрати з податку -476
212
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки
iнвестицiй наявних для продажу
На кiнець перiоду
77
553
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi
рiзницi в основному пов'язаннi з рiзними методами визнання доходiв та витрат, а також з балансовою
вартiстю пев-них активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.
Доход (витрати) з вiдстроченого податку на прибуток являє собою змiни сальдо на кiнець кожного
звi-тного перiоду.

Примiтка 7. Капiтал
Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований акцiонерний капiтал, випущений товариством
склада-ється з 6 301 624 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна i складає 1 575
406,00 гривень. Усi дозволенi до випуску акцiї були повнiстю оплаченi. В 2017 та 2018 роках змiн
акцiонерного капiталу не вiдбувалось.
Власний капiтал ПАТ "МОНФАРМ" складається, тис. грн.:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р. на 31.12.17 р.
Акцiонерний капiтал 1575 1575 1575
Капiтал у дооцiнках 12872 12872 3993
Нерозподiлений прибуток
120318 110573 95252
Всього капiтал 134765
125020
100820
Дивiденди
Iнформацiя про нарахування та виплату дивiдендiв наведена нижче:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.1 р. на 31.12.17 р.
Заборгованiсть перед акцiонерами на початок перiоду
3771
Нарахування дивiдендiв
4033
3771
Виплата дивiдендiв 4033 3771
Заборгованiсть перед акцiонерами на кiнець перiоду 0
0
3771
Примiтка 8. Звiт про сукупний дохiд
Дохiд ПАТ "МОНФАРМ" складається зi:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 112005 140141
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 4168
Усього 112005 144309
Iншi операцiйнi доходи
Iнформацiя про iншi операцiйнi доходи складається з:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти
2052
4023
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Дохiд вiд житлово-комунальних послуг
2360 534
Дохiд вiд курсових рiзниць iнвалюти 2350 1782
Iншi доходи 6
54
Вiдшкодування ранiше списаних активi
0
Усього
6768
6393
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати складаються з наступних статей:
в тисячах гривень
на 30.06.19 р. на 31.12.18 р.
Витрати на персонал 8242
10095
Утримання основних засобiв 210
795
Витрати на охорону 240
400
Амортизацiя основних засобiв
86
69
Послуги банкiв
86
179
Податки
51
94
Iншi (послуги стороннiх органiзацiй) 1701
1139
Усього 10616 12771
Витрати на збут
Витрати на збут складаються з наступних статей:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Витрати на транспорт 1161 1250
Витрати на персонал 1110 1245

Маркетинг та реклама 213
Iншi витрати 12
702
Усього 2496 4032

835

Собiвартiсть реалiзацiї
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Сировина та витратнi матерiали
47887 61858
Витрати на персонал 10006 12871
Амортизацiя 2109 2349
Змiни у залишках незавершеного виробництва та готової продукцiї
Послуги стороннiх органiзацiй
3442 2454
Iншi
2652
6505
Усього 66552 84252

456

-1785

Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати складаються з наступних статей:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Збитки вiд курсових рiзниць 301
1995
Доставка пiльгових пенсiй
425
Витрати по страхуванню ризикiв
8948
11134
Витрати житлово-комунального господарства
271
478
Списання необоротних активiв
Собiвартiсть проданої iнвалюти
2068
3885
Витрати вiд безнадiйної дебiторської заборгованостi 687
Iншi витрати 898
1133
Усього
12486 16545
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв розподiляється мiж статтями так:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Амортизацiя виробничих основних засобiв 2131 2523
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв
86
69
Амортизацiя збутових основних засобiв
24
Усього 2217
2616
Витрати на оплату працi
Витрати на оплату працi розподiляються мiж статтями витрат наступним чином:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Оплата працi та соцiальнi виплати виробничого персоналу 8902
Оплата працi та соцiальнi виплати адмiнiстративного персоналу
6090 7891
Оплата працi та соцiальнi виплати персоналу, зайнятого збутом
626
1162
Оплата працi та соцiальнi виплати iнших працiвникiв 1250 1569
Усього 16868 15127
Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи ПАТ "МОНФАРМ" складаються з:
в тисячах гривень
на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.
Дохiд вiд депозитiв 5
Дохiд вiд продажу необоротних активiв
6558 Дохiд вiд оприбуткування необоротних активiв
Дисконт на довгострокову заборгованiсть по векселях
Усього 6558 893

245
-

643

9138

Фiнансовi витрати ПАТ "МОНФАРМ" складаються з:
в тисячах гривень

на 30.09.19 р. на 31.12.18 р.

Процентнi витрати

9747

13139

Собiвартiсть сертифiкатiв iнвестицiйних
Iншi витрати

42

Усього 16282

6493

255

13394

Примiтка 9. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПАТ
"МОН-ФАРМ" у 2016, 2017 та 2018 роках та залишок грошових коштiв на початок та кiнець 31.12.2018
року вигля-дає наступним чином:
Примiтка 10. Операцiї зi пов'язаними сторонами
Операцiї з акцiонерами
Протягом останнiх двох рокiв ПАТ "МОНФАРМ" здiйснювала нарахування та виплату дивiдендiв.
Останнє нарахування девiдентiв було у квiтнi 2019 року в розмiрi 4033 тис.грн.
Операцiї з ключовим керуючим персоналом
За 9 мiсяцiв 2019 року ПАТ "МОНФАРМ" здiйснила виплати ключовому керуючому персоналу у
ви-глядi заробiтної плати в сумi 735,9 тис. грн., у 2017 роцi - в сумi 1137 тис. грн., у першому пiврiччi
2019 року - в сумi 568,8 тис. грн.
Iншi виплати не проводились.
Операцiї мiж пов`язаними сторонами
Пов'язаною особою пiдприємства є голова наглядової ради Кузнецов Якiв Михайлович,
який воло-дiє 6234 510 акцiями на суму 1 558627,50 грн., що становить 98,93% статутного капiталу
товариства ПАТ "МОНФАРМ".
в тисяч гривень

9 мiсяцiв 2019 рiк

2018 рiк

Операцiї з пов'язаними
сторонами

Всього Операцiї з пов'язаними сторонами

Реалiзацiя

-

112005 -

Придбання сировини та матерiалiв

Всього

144309
2515

2795

73822

Торговельна дебiторська заборгованiсть

-

61571 -

55932

Торговельна кредиторська заборгованiсть

1490

17774 1250

22262

Примiтка 11. Звiтнiсть за сегментами
Звiтнiсть за географiчними сегментами вiдображає дiяльнiсть товариства за перше пiврiччя 2019 року, а
саме:

Географiчнi сегменти

Україна

Азербайджан Грузiя Бiлорусь

Всього зовнiшнi доходи

120447

Сегментнi непоточнi активи

41591

4884

Всього за рiк, що закiнчи-вся 30.09.2019 р.
125331

41591
Всього за рiк, що закiн-чився 31.12.2018 року
Всього зовнiшнi доходи

145618 401

Сегментнi непоточнi активи

43540

189

5712

145003
43540

Для цiлей цiєї таблицi непоточнi активи включають: нематерiальнi активи, основнi засоби,
iнвестицiйну нерухомiсть. Виручка, що припадає на країни, базується за мiсцем розташування покупцiв.

Примiтка 12. Умовнi активи, зобов'язання ти невизнанi контрактнi зобов'язання:
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31.09.2019 року ПАТ "МОНФАРМ" не має значних контрактних зобов'язань з придбання
основних засобiв, а також обтяжуючих контрактiв.
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" виступає в якостi вiдповiдача та позивача
за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових
спра-вах як низьку, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не нараховувались. Проти
товарист-ва немає поданих судових позовiв. Керiвництво товариства вважає, що товариство не понесе
iстотних збит-кiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались.
Податкова система
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року. Новий
Податковий кодекс передбачає зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку
податку на прибуток застосовуються наступнi ставки податку на прибуток:
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року

19 %;

з 1 сiчня 2014 року

18 %.

з 1 сiчня 2015 року

18 %.

з 1 сiчня 2016 року

18 %.

з 1 сiчня 2017 року

18 %

з 1 сiчня 2018 року по 31.09.2019 р

18 %

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових
ак-тивiв та зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва ПАТ "МОНФАРМ", що базувалось на
iнфо-рмацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань ПАТ "МОНФАРМ"
використову-вала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових
рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi i податковому зокрема, положень, якi
дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень, а також через практику, що склалася в загалом
нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти
економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiч-ної дiяльностi товариства, ймовiрно, що товариство змушене буде сплатити
додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових
iнструментiв, втрати та резерви вiд знецi-нення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку
керiвництва, товариство сплатило всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi
збитки. Податковi звiти можуть переглядатись вiдповiдними податковими органами протягом трьох
рокiв.
Економiчне середовище.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на
економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. Подальший економiчний розвиток
зале-жить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi
перебу-вають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку
українського Уря-ду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть товариства
сплачувати заборго-ваностi згiдно зi строком погашення. Товариство ще досi знаходиться пiд впливом
нестабiльностi, вказаної вище.
Змiцнення нацiональної валюти.
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) змiцнилась у порiвняннi з основними свiтовими
валю-тами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для грн./долар
США та грн./євро зросли з 27,87 грн. за 100 дол. США на 01 сiчня 2018 року до 24,08 грн. за 100 дол.
США станом на 30 вересня 2019 року; по Євро з 31.71 грн за 100 Євро до 26.33 грн - на 30.06.2019 року.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi,
що склалася на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою
балан-сової вартостi в ходi звичайної дiяльностi товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться

поза зоною контролю товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi
та пож-вавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi товариству визначається на
пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва, додатковий резерв пiд
фiнансовi активи не сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявної iнформацiї та обставин.
Примiтка 13. Ризики
(a)

Огляд

На ПАТ "МОНФАРМ" мають вплив наступнi ризики, пов'язанi з використанням фiнансових
iнструме-нтiв:
кредитний ризик;
ризик управлiння капiталом;
ризик лiквiдностi;
ринковий ризик.
У данiй примiтцi мiститься iнформацiя про схильнiсть ПАТ "МОНФАРМ" кожному iз зазначених
ри-зикiв, про цiлi товариства, її полiтики i процедури оцiнки та управлiння ризиками.
(b)

Управлiння ризиками

Управлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування системи контролю з
управ-лiння ризиками.
Полiтики ПАТ "МОНФАРМ" з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким
пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для
монiто-рингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i
системами, регуля-рно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства.
(c)

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед
товари-ством, в результатi чого товариство понесе фiнансовi збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з
грошови-ми коштами та їх еквiвалентами, депозитами в банках та фiнансових установах, а також
кредитними ризи-ками для клiєнтiв, в тому числi простроченої дебiторської заборгованiстю i
досконалими операцiями.
ПАТ "МОНФАРМ" структурує рiвень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи
обме-ження на величину ризику, прийнятого у вiдношеннi одного клiєнта або усiх клiєнтiв. ПАТ
"МОНФАРМ" здiйснює операцiї тiльки з визнаними, кредитоспроможними третiми особами. ПАТ
"МОНФАРМ" розробила процедури управлiння кредитними ризиками, в тому числi заснувала кредитний
комiтет, який здiйснює мо-нiторинг кредитного ризику щодо кожного клiєнта.
Кредитний ризик ПАТ "МОНФАРМ" контролюється та аналiзується в кожному конкретному випадку.
Керiвництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збиткiв бiльших, нiж суми,
вiдо-браженi в резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi по кожнiй категорiї.
ПАТ "МОНФАРМ" не здiйснювала операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв.
(d)

Ризик управлiння капiталом

ПАТ "МОНФАРМ" управляє капiталом для забезпечення продовження дiяльностi на безперервнiй
ос-новi, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бiзнесу, оптимiзацiю балансу мiж позиковими
i вла-сними коштами. ПАТ "МОНФАРМ" регулярно проводить аналiз структури капiталу. На пiдставi
результатiв цього аналiзу, товариство вживає заходiв, спрямованих на пiдтримання балансу загальної

структури капiта-лу, шляхом розподiлу капiталу, а також випуску нових боргових iнструментiв або
погашення iснуючих зобо-в'язань. Цiлi товариства при управлiннi капiталом включають в себе
забезпечення можливостi ПАТ "МОН-ФАРМ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, з
тим, щоб забезпечити прибуток для акцiо-нерiв i вигоди для iнших зацiкавлених сторiн, а також для
пiдтримки оптимальної структури капiталу з ме-тою зниження його вартостi.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, ПАТ "МОНФАРМ" може скоригувати суму
дивi-дендiв, що виплачуються акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам, випуск нових акцiй або
продаж акти-вiв для зниження заборгованостi.
ПАТ "МОНФАРМ" здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який
розраховується як спiввiдношення чистих зобов'язань до суми акцiонерного капiталу та чистих
зобов'язань. Компанiя включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових
коштiв та їх еквiва-лентiв.
(e)

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi ПАТ "МОНФАРМ" погасити фiнансовi зобов'язання
вча-сно. Спосiб управлiння лiквiднiстю ПАТ "МОНФАРМ", в цiлому, полягає в забезпеченнi ПАТ
"МОНФАРМ" постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому
уникаючи неперед-бачених втрат i не пiддаючи репутацiю Компанiї ризику.
Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових коштiв,
надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть фiнансування засобiв через
достатню кiлькiсть кредитiв з встановленою термiнами, а також можливiсть закриття (реалiзацiї)
ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл ПАТ
"МОНФАРМ" забез-печує гнучкiсть фiнансування за рахунок збереження коштiв в рамках кредитних
лiнiй.
Перiод, що закiнчився 30 вересня 2019 року
рокiв

До 1 мiсяця
Всього

Вiд 1 до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до 1 рокуВiд 1 до 5 рокiв

Iншi довгостроковi зобов'язання

49012

Бiльше

5

49012

Торговельна та iнша кредиторська за-боргованiсть
Всього:
1826 2263 17533 49012

1826 2263
70634

17533

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
Iншi довгостроковi зобов'язання
Торговельна та iнша кредиторська за-боргованiсть
Всього:
1705 1745 22425 54194 (f)
Ринковий ризик

54194
54194
1705 1861 22425
80185

21622

25991

Iснує три типи ринкового ризику у вiдношеннi дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ":
Ризик змiни цiн
Валютний ризик
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни цiн
Ризик негативного впливу цiн на товари є результатом негативного впливу на поточнi або майбутнi
доходи у зв'язку зi змiною цiн на товари. Для зменшення цього ризику ПАТ "МОНФАРМ" накопичує
значну кiлькiсть запасiв на кожну звiтну дату з метою пiдтримки операцiйної дiяльностi. Аналiтичний
вiддiл здiйс-нює монiторинг ринкових цiн на продукцiю, що реалiзується ПАТ "МОНФАРМ", в цiлях
управлiння ризи-ком змiни ринкових цiн. В результатi такого монiторингу та подальшого прогнозу цiн на

продукцiю, керiв-ництво ПАТ "МОНФАРМ" розробляє цiнову полiтику щодо тенденцiй ринкових цiн.
ПАТ "МОНФАРМ" не схильна цiнового риску у вiдношеннi фiнансових iнвестицiй.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi результати ПАТ "МОНФАРМ" будуть пiдданi
негативному впливу змiни валютних курсiв. Валютний ризик виникає тодi, коли майбутнi комерцiйнi
опе-рацiї або визнанi активи або зобов'язання вираженi у валютi, яка не є функцiональною валютою
товариства.
ПАТ "МОНФАРМ" не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до
своєї функцiональної валюти.
ПАТ "МОНФАРМ" уникає ризикованих операцiй, пов'язаних з валютним ризиком, та здiйснює опера-цiї,
в основному, в українських гривнях, євро, доларах США, однак станом на звiтну дату цiєї фiнансової
звiтностi ПАТ "МОНФАРМ" властивий вплив операцiйного валютного ризику, який вiдноситься до
валют-них монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть на
вартiсть фiнансових iнструментiв.
Полiтика ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на пiдтримку її запозичень у складi iнструментiв з фiксова-ною
ставкою i отримання позик за фiксованими процентними ставками.
Управлiння капiталом.
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання
рентабельностi капi-талу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таки
чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво товариства здiйснює огляд
структури капiталу на щорiчнiй ос-новi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi
його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв товариство здiйснює регулювання капiталу
шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення
iснуючих позик.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
Балансова вартiсть
Справедлива вартiсть
9 мiсяцiв.
2019 р 2018 р 9 мiсяцiв. 2019 р
2018 р
Фiнансовi активи
Iншi фiнансовi iнвестицiї
(вартiсть придбання) 43505 49998 43505 49998
Торговельна дебiторська заборгованiсть
61571 55932 61571 55932
Грошовi кошти та їх еквiваленти
2143 1621 2143 1621
Торговельна кредиторська заборгованiсть
17774 22622 17774 22622
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно,
оскi-льки немає ринкового котирування цих активiв.
Примiтка 14. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля звiтної дати товариство не здiйснювало операцiй, якi варто висвiтити в примiтках до фiнансової
звiтностi за 9 мiсяцiв 2019 року.
Директор
ПАТ "МОНФАРМ"
Головний бухгалтер
ПАТ "МОНФАРМ"

Б.Б. Домащук
О.В. Марчук

ХV. Проміжний звіт керівництва
Продукцiя пiдприємства поставляється у всi регiони України, а також вiдвантажується на експорт в такi
країни як Казахстан, Грузiя, Таджикистан, Молдова, Бiлорусь, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан/
Планується впровадження нових лiкарських засобiв з метою напрацювання експериментальних i
промислових серiй нових продуктi i подальшої роботи по проведенню доклiнiчних i клiнiчних
дослiджень. Також ведеться робота з розробки, реєстрацiї та виробництва БАДiв, iншої продукцiї.
Для пiдвищення ефективностi торгово-виробничої дiяльностi ПАТ "Монфарм" необхiдно:
1) провести опитування споживачiв i замовникiв з метою виявлення їх переваг;
2) розширити асортимент продукцiї, що випускається;
3) формувати оптимальний об'єм i структуру товарної продукцiї;
4) ефективно використати механiзм цiноутворення (використати i розширити систему знижок для
постiйних покупцiв);
5) збiльшувати зацiкавленiсть працiвникiв в результатах своєї працi за допомогою застосування
диференцiйованих премiальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;
6) удосконалювати органiзацiю працi i режим роботи з метою пiдвищення ефективностi використання
устаткування та iн.;
7) пiдвищити ефективнiсть використання обiгових коштiв.
ПАТ "Монфарм" має можливiсть постiйно пiдвищувати свою конкурентоспроможнiсть на ринку.
До чинникiв, що дозволяють з успiхом це робити, можна вiднести наступнi активнi напрями, що
розробляються:
1. Пiдвищення професiоналiзму i якостi виконуваних робiт.
2. Вдосконалення роботи з клiєнтами.
Постiйний пошук нових клiєнтiв, ПАТ "Монфарм", що ведеться управлiнським персоналом, залучення до
спiвпрацi рекламних агентств мiста на вигiдних для них умовах, випереджаюча робота з постiйними
клiєнтами дозволяють побудувати чiткий графiк роботи, забезпечити максимальне завантаження, i
отримувати максимальний прибуток без пiдвищення рiвня цiн.
Поглиблення i розвиток усiх вище перелiчених напрямiв якраз i дозволяє постiйно пiдвищувати
конкурентоспроможнiсть органiзацiї i займати хоч i незначну, але стабiльну частку ринку.
Для забезпечення дiяльностi та розвитку Товариства можливе запозичення коштiв у
кредитних/фiнансових установах (отримання кредитiв). Робочого капiталу достатньо для поточних
потреб Товариства. Для покращення лiквiдностi заплановано досягти збiльшення обсягiв вiдвантаження
готової продукцiї, як за межами України та на її те риторiї . Планується оновлення та модернiзацiя
устаткування, примiщень пiдприємства, що дозволить економити ресурси пiдприємства та дозволить
розробляти новi продукти, покращить якiсть продукцiї, що випускається. Планується монтаж, введення в
експлуатацiю додаткових виробничих потужностей з виготовлення лiкарських засобiв, БАДiв, дiєтичних
добавок. З метою прискорення впровадження нових технологiй i нових препаратiв планується
продовжити оснащення устаткуванням мiкробiологiчної, хiмiко-аналiтичної лабораторiї та центральної
заводської лабораторiї.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Я, Директор Домащук Богдан Борисович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, промiжна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (стандартiв
бухгалтерського облiку), що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

