
Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування на сайті ПАТ «Аптечна мережа «Фармація» ) 

I. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне 
товариство «Аптечна мережа «Фармація»,ЄДРПОУ 22447055, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, тел. (048)720-51-42. 

  

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2014 р.   

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www. farmacia.besoft.ua/shareholders.   

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 20971605. 

  

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається 
інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються 
причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини: 
Загальні чергові збори відбулися 12.04.13 р. Позачергові збори не проводились.  
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 18 (вісімнадцять) акціонерів (представників акціонерів), які у 
сукупності володіють кількістю голосів 242 980 (двісті сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят), що відповідно складає 61, 96 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є. Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Аптечна мережа «Фармація» 12 квітня 2013 року (далі - Загальні збори) визнано правомочними. 
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 11.02.2013 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства 
призначені: 
Голова Загальних зборів — Лупашко Тетяна Іванівна 
Секретар Загальних зборів — Драгомерецький Володимир Вікторович 

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах (порядок денний) та результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
Рішення прийнято одноголосно «за» («за» 242 980 голосів, «проти» 0 голосів, «утримався» 0 голосів) обрання лічильної комісії Загальних 
зборів у кількості 3-х осіб: Пшенична Віталіна Борисівна – голова лічильної комісії, Малая Олена Валентинівна – член лічильної комісії, 
Тунеля Олена Вікторівна – член лічильної комісії та припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів після 
оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  
Рішення прийнято одноголосно «за» («за» 242 980 голосів, «проти» 0 голосів, «утримався» 0 голосів) проведення Загальних зборів згідно 
з порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.02.2013 р. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 276 голосів, «проти» 445 голосів, «утримався» 94 голоси), затвердження звіту 
Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році. 
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 307 голосів, «проти» 414 голосів, «утримався» 94 голоси), затвердження звіту та 
висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 227 голосів, «проти» 588 голосів, «утримався» 0 голосів), затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2012 році. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 227 голосів, «проти» 508 голосів, «утримався» 80 голосів), визнання роботи 
Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.  
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 227 голосів, «проти» 558 голосів, «утримався» 30 голосів), затвердження Річного 
звіту Товариства за 2012 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 
Рішення прийнято більшістю голосів «за» («за» 242 227 голосів, «проти» 588 голосів, «утримався» 0 голосів), розподілення прибутку 
звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Порядок денний Загальних зборів вичерпано. 

  

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається 

  За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному 

за простими 
акціями 

за привілейованими акціями за простими 
акціями 

за привілейованими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сума виплачених дивідендів, грн 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів - - - - 

Дата виплати дивідендів - - - - 

Опис Дивiденди на Товариствi не нараховувались та не сплачувались. Привiлейованих акцiй на Товариствi немає.  

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 170123   160269 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 72203  76934  



Інвестиційна нерухомість 9510 12237 

Довгострокові фінансові інвестиції  36158  9829 

Гудвіл при консолідації 119 119 

Запаси  28002  34808 

Сумарна дебіторська заборгованість 2077  7468  

Поточні фінансові інвестиції 4212 27576 

Грошові кошти та їх еквіваленти 5447  2994  

Власний капітал 51977  51128  

Статутний капітал  1961  1961 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  49754 48905  

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  40175 12475  

Поточні зобов'язання і забезпечення  77971  96666 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2.16495 0.00  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)   2.16495 0.00 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 392157  392157  

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість -  -  

у відсотках від статутного 
капіталу 

 -  - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду -   - 

 
 
Генеральний директор       А.Н. Ліпкіна  


