
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Iнновацiйнi хiмiко-фармацевтичнi технологiї"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05461579

61030  Харкiвська область  м.Харкiв вул.Бiологiчна, 19

Публічне акціонерне товариство

Директор Трофiменко Володимир Васильович

27.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 057 731-68-75, 731-68-76 733-20-90

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.ixft.kh.ua 10.04.2012
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

10.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у № 69 "Бюлетень. Цiннi папери України" 13.04.2012
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@ixft.kh.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



- Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi.
- Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
- Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
- Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не
передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги
Статтi 42 цього ж Закону.  
- Засновникiв фiзичних осiб немає.
- Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента,  немає. 
- Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим що форма iснування ЦП
товариства бездокументарна.
- Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку iз переведенням випуску ЦП у
бездокументарну форму iснування.
- Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
- Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.
- Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
- Боргових цiнних паперiв товариство не випускало.
- Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є
фiнансовою установою.
- Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
- Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.

Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Iнноваційні хіміко-фармацевтичні
технології"

3.1.4. Область, район Харкiвська область

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "Iнхiмфармтех"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 61030
3.1.6. Населений пункт м.Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Бiологiчна, 19



3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серія А01 № 070384
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.07.1997

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)       369183.50

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Харківської міської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)       369183.50



3.3.2. МФО банку 300175

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПуАТ "СЕБ Банк" м.Київ

3.3.5. МФО банку 300175

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПуАТ "СЕБ Банк" м.Київ
3.3.3. Поточний рахунок 26006000099036

3.3.6. Поточний рахунок 26006000099036



3.4. Основні види діяльності

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО
МАЙНА
21.10 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
45.20 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України
по Харкiвськiй областi

23148337  61024 Харкiвська область - м.Харкiв вул. Гуданова, 18   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

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

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу - 7 осiб
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом  - 1
особа
у т.ч. чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня,тижня) - 1 особа
Фонд оплати працi, всього - 222.3 тис.грн.
Розмiр оплати працi проти 2010 року зменшився на 23,1% за рахунок скорочення
чiсельности працiвникiв.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам, немає.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 346500 19.12.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Трофіменко Володимир Васильович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1951

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ДП  "Завод Хiмічних реактивів",  директор

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди. 
29.04.2011 загальними зборами призначено Директором у зв'язку зі зміно виконавчого органу з колегіального
(правління) на одноосібний.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.       
Стаж керівної роботи - 20 років, попередні посади - директор.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 346501 19.12.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Шаламов Андрій Вікторович

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний бухгалтер ДП "Завод Хімічних реактивів".

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки: визначає, формулює, здiйснює та координує органiзацiю
бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Стаж керівної роботи 13 років, попереднi посади - головний бухгалтер, приватний пiдприємець. 
Інші посади - приватний підприємець.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 073838 24.05.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Богданова Олена Вадимівна

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Особа не надала згоди на розкриття інформації.

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на три роки згiдно статуту товариства.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Стаж керівної роботи - 27 років. Попередня посада - завiдуюча готелю. 
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.       

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 002082 27.03.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Косячкіна Тетяна Миколаївна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Особа не надала згоди на розкриття інформації.

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Товариство не має інформації про стаж керівної роботи та попердедні посади.
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на три роки згiдно статуту товариства.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.       



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 073306 15.05.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Любинський Вадим Рувинович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1941

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 31

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

СП "Амкрiс-Ейч-Лiмiтед", генеральний директор

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на три роки згiдно статуту товариства.
Стаж керівної роботи - 31 рік, попердедні посади - генеральний директор.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Попередня посада - генеральний директор.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 440990 09.04.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Гриньова Тетяна Волиславівна

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Київська фiлiя СУАП "Амкрiс-Ейч-Лiмiтед", директор

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Інформацію про рік народження особа не надавала.
Стаж керівної роботи - 17 років, попередні посади - директор.
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на 5 рокiв або до переобрання на загальних зборах акцiонерiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Інших посад на будь яких інших підприємствах не обіймає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 435450 01.07.2004 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Трофіменко Олена Володиміровна

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1988

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Інженер , ВАТ "Фар мак" м. Київ

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Стаж керівної роботи - 0 років, попередні посади - інженер.
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на 5 рокiв або до переобрання на загальних зборах акцiонерiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Інших посад на будь яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Карамушка Микола Семенович

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта середня

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Контролер сторожової охорони.

6.1.8. Опис           Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Стаж керівної роботи - 0 років, попередні посади - контролер сторожової охорони.
Товариство вважає недоцільним  розкрити інформацію про розмір винагороди.
29.04.2011 особу переобрано на 5 рокiв або до переобрання на загальних зборах акцiонерiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Інших посад на будь яких інших підприємствах не обіймає.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Директор Трофіменко Володимир

Васильович
04.03.2003          346152  23.44037585645          346152               0               0               0МК 346500 19.12.1996

ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Голова Наглядової ради Богданова Олена Вадимівна 28.02.2005          258198  17.48439461677          258198               0               0               0МК 073838 24.05.1996
ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ  в
Харківській обл.

Член Наглядової ради Косячкіна Тетяна
Миколаївна

12.11.2004          352414  23.86441972623          352414               0               0               0МЕ 002082 27.03.2002
Дарницьким РУ ГУ
МВСУ в м.Києві

Член Наглядової ради Любинський Вадим
Рувинович

17.05.2005          160996  10.90216653778          160996               0               0               0МК 073306 15.05.1996
ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Голова ревізійної комісії Гриньова Тетяна
Волиславівна

28.02.2005              96   0.00650083224              96               0               0               0МК 440990 09.04.1997
ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харківській обл.

Головний бухгалтер Шаламов Андрій
Вікторович

03.12.2009              54   0.00365671814              54               0               0               0МК 346501 19.12.1996
ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.

Член Ревізійної комісії Трофіменко Олена
Володиміровна

д/н              96   0.00650083224              96               0               0               0МЕ 435450 01.07.2004
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВСУ  в
Харківській області

Член Ревізійної комісії Карамушка Микола
Семенович

д/н              63   0.00426617116              63               0               0               0д/н

    1118069          0        0        0Усього      1118069  75.71228129101



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

Трофiменко Володимир Васильович МК 346500 19.12.1996 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

04.03.2003 346152 23.440375856450 346152 0 0 0

Богданова Олена Вадимiвна МК 073838 24.05.1996 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

28.02.2005 258198 17.484394616770 258198 0 0 0

Сенчишин Вiталiй Георгiйович МК 366060 12.12.1996 Московським
РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

14.10.2002 322809 21.859657866620 322809 0 0 0

Косячкiна Тетяна Миколаївна МЕ 002082 27.03.2002 Дарницьким
РУ ГУ МВС України в м.Києвi

12.11.2004 352414 23.864419726230 352414 0 0 0

Любинський Вадим Рувинович МК 073306 15.05.1996 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

  .  . 160996 10.902166537780 160996 0 0 0

Усього 1440569 97.551014603849 1440569 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  68.169391373100
Опис         Порядок денний зборiв:

1. Прийняття рiшень iз питань порядку здiйснення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Наглядової ради. Розгляд i прийняття рiшень за результатами розгляду Звiту Наглядовой
ради.
3. Звiт голови правлiння. Розгляд i прийняття рiшень за результатами розгляду Звiту Правлiння
Товариства .
4. Акт ревiзiйної комiсiї. Розгляд i прийняття рiшень за результатами розгляду Звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв)Товариства  за результатами роботи в 2010 роцi.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
8. Обрання  Виконавчого органу Товариства.
9. Обрання Наглядової Ради, i затвердження умов цивiльно-правових договорiв з його членами, а
також обрання особи,  уповноваженого на пiдписання таких договорiв.
10. Обрання Ревiзiйної комiсiї; затвердження умов цивiльно-правового договору з її членами й
обрання особи, уповноваженого на пiдписання таких договорiв.
11. Затвердження рiшення Наглядової ради про розповсюдження серед акцiонерiв придбаних
Товариством акцiї. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного внесла Наглядова Рада Товариства. Збори
вiдбулися, всi питання порядку денного розглянутi та по всiм питанням прийнятi рiшення. Звiт,
висновки, рiчна фiнансова звiтнiсть затвердженi. Оголошений фiнансовий результат за 2010р. -
збиток, у зв'язку з чiм, прийнято рiшення нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати;
погашення заборгованостi здiйснювати  за рахунок можливого прибутку наступних звiтних рокiв.

Дата проведення 29.04.2011

Чергові Позачергові
X



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
"АУДИТ-ПЛЮС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30035315
Місцезнаходження 61010 Харкiвська область  м.Харків вул.Георгіевська, 10
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Свідоцтво №1956

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис  Проведення аудиторської перевірки документації та звітності по

фінансово-господарській  діяльності підприємства з наданням
аудиторського висновку. Між аудиторською фірмою та емітентом
укладено Договір на проведення аудиторської перевірки № 13 від
14.02.2012 року.

057 720-59-13Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 057 720-59-91

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний
центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315
Місцезнаходження 61145 Харкiвська область . м.Харків вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

серія АВ № 520276

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Опис Між зберігачем та емітентом укладено Договiр на вiдкриття рахункiв в
ЦП власникам акцiй № 20-ЕМ вiд 24.06.2010 р.

7140-190Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

02.02.2010

Міжміський код та телефон (057) 7140-190

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область . м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №189650

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку. Депозитарна діяльність
депозитарію цінних паперів.

Опис Мiж емiтентом та депозитарiєм укладено Договiр про обслуговування
емiсiї ЦП № Е-286 від 21.05.2010 р.                         

377-70-16Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78,



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
12.05.2010 16/20/1/10 Харківське територіальне

управління ДКЦПФР
Іменні прості Бездокументарна

Іменні
           0.25         1476734       369183.50 100.000000

000000
UA4000068571

Цінні папери товариство у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.
Додаткову емісію існуючих ЦП емітент у звітному році не реєстрував.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Підприємство було засновано у 1944 році як "Другий Харківський авторемзавод", У 1994 році
в процесі приватизації завод був перетворений у відкрите акціонерне товариство.У лютому
2006р. Товариство було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство "Інноваційні
хіміко-фармацевтичні технології". У звітному році в грудні 2011р. . Товариство було
перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Інноваційні хіміко-фармацевтичні
технології", других важливих подій розвітку ( в т.ч. злиття, поділу, приєднання, виділу)
не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Організаційна структура складаеться із дільниць: з ремонту агрегатів-складскіх приміщень-
административних приміщень.Емітент дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться згiдно чинного законодавства. Нарахування
амортизацiї на основнi засоби провадиться згідно п. 145.1. Податкового Кодексу України ,
положення якого вступають в силу з 01.04.2011р.   Фінансова звітність ВАТ "Iнхiмфармтех"
складається на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №
996-XIV та наказу по підприємству № 1 від 04.01.2011 р., з урахуванням внесених до нього
змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для
забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних
операцій в обліку.
    Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками),
за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати
певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
   Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції,
яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові результати"
відображається в момент находження активу або погашення зобов'язання, які призводять до
збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно
визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття
активу або збільшення зобов'язання.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВІТ)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
"Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології"



1. Адресат
1.1. Аудиторський  висновок (звіт)  щодо фінансової звітності Публічного акціонер-ного
товариства "Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології" призначається для власників
цінних паперів, управлінського персоналу Публічного акціонерного товариства "Інноваційні
хіміко-фармацевтичні технології" та для Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.

2. Основні відомості про ПАТ "Інхімфармтех" 
2.1. Повна найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Інноваційні
хі-міко-фармацевтичні технології" (далі - ПАТ "Інхімфармтех")  
2.2. Харківським обласним Управлінням статистики видана довідка  № 1625 від 15.02.2006 про
включення ВАТ "Інхімфармтех" до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України і присвоєно ідентифікаційний код - 05461579, місцезна-ходження - 6310138800.
2.2. Адреса  ПАТ "Інхімфармтех" -  Україна, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19. Телефон
-  7316875, факс - 7332090. E-mail:  info@ixft.kh.ua, сайт: www.ixft.kh.ua
2.4. ПАТ "Інхімфармтех" є правонаступником ВАТ "Другий Харківський авторемо-нтний завод",
який був заснований відповідно до рішення Міністерства транспорту України від 07.02.1994
№51 шляхом перетворення державного підприємства Другий Харківський Ав-торемзавод у
відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "про корпоратизацію
державних підприємств" від 15.06.1993.
Нова редакція Статуту була зареєстрована 28.12.2011, про що було зроблено запис №1480
1050007015450. Попередня редакція статуту була зареєстрована 06.08.2006, про що було
зроблено запис № 1480 1050002015450.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ
№925781 видано 28.12.2011 виконавчим комітетом Харківської місь-кої ради.
ПАТ "Інхімфармтех" є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки та складає самостійний
баланс.
ПАТ "Інхімфармтех"  не має  філій на самостійному балансі.
 2.5.  Види діяльності в 2011 році за КВЕД діяли в  згідно довідки № 1625:
24.41.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
50.20.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів за замовленням
насе-лення
50.30.2 Роздрібна торгівля авто товарами
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами

3. Вступній параграф
3.1. Аудитори  Товариства  з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми "Ау-дит-плюс"
(далі - ТОВ АФ "Аудит-плюс") провели аудит фінансової звітності ПАТ "Інхім-фармтех", що
додається, яка включає фінансовий  звіт суб'єкта малого підприємництва "Ба-ланс" форма
№1-м  станом на  31.12.2011, "Звіт про фінансові результати" за 2011 рік форма №2-м та
примітки до "Балансу" форми №1-м на цю ж дату.
3.1.1. Склад комплекту фінансової звітності ПАТ "Інхімфармтех", щодо якого про-водився
аудит: 
1. Баланс (форма №1-м) на 31.12.2011.
2. Звіт про фінансові  результати  (форма №2-м) за 2011 рік.
3. Примітки до  річної фінансової звітності за 2011 рік.
Аудит спланований та проведений для забезпечення  обґрунтованої впевненості в тому, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Фахівці при виконанні цього завдання  з  аудиту керувалися Міжнародною концеп-туальною
основою завдання по наданню впевненості, досліджувалися відповідні критерії ау-диту
фінансової звітності та їх доступність для користувачів шляхом розкриття аудиторами
прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
3.2. Попередній безумовно-позитивний висновок незалежної аудиторської фірми що-до повного
пакету фінансових звітів загального призначення Відкритого акціонерного това-риства
"Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології"  за 2010 рік станом на 31.12.2010 складено
Колективним підприємством аудиторською фірмою "Сом-аудит".

4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансовий звіт



4.1. Управлінський персонал ПАТ "Інхімфармтех" несе відповідальність за підготов-ку і
достовірне подання фінансової звітності станом на 31.12.2011 відповідно до обраної
концептуальної основи, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити облікову політику.
4.2. Підприємство несе відповідальність  за  надання  користувачам  можливості
ознайомлення  з  документами  фінансової  звітності  підприємства і  змістом
аудиторського  висновку  стосовно  цієї  фінансової  звітності.

5. Відповідальність аудитора
5.1. Нашою відповідальністю при  обов'язковому  дотримуванні конфіденційності є
висловлення думки щодо фінансової звітності ПАТ "Інхімфармтех" станом на 31.12.2011 на
підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ґрунтуючись на результатах
нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці станда-рти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й вико-нання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність ПАТ "Інхімфа-рмтех"
станом на 31.12.2011 не містить суттєвих викривлень.
5.2.  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторсь-ких
доказів щодо інформації, що відображається у фінансової звітності ПАТ "Інхімфарм-тех".
Вибір аудиторських процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ри-зиків
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контро-лю,  що
стосуються складання та достовірного подання ПАТ "Інхімфармтех" фінансової зві-тності, з
метою розробки аудиторських процедур.  Аудит включає також оцінку відповід-ності
використовуваної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, прийнятих
управлінським персоналом, оцінку стану бухгалтерського обліку та оцінку загального
по-дання фінансової звітності ПАТ "Інхімфармтех"  станом на 31.12.2011.

6. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності ПАТ "Інхімфармтех"
6.1. Фахівці ТОВ АФ "Аудит-плюс" вважають, що отримали достатні і належні ауди-торські
докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки відповідно до МСА 700 "Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора" та інших МСА, що стосуються підготовки аудиторсь-кого висновку.
6.2. При підготовці фінансових звітів на підприємстві використана концептуальна ос-нова
складання фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерсь-кий
облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів)
бухгалтер-ського обліку (зі змінами і доповненнями)  та інших нормативних актів чинного
законодав-ства України.
6.3. На думку фахівців, за винятком можливого впливу питання, про яке зазначено у
параграфі "Підстави для модифікації думки", фінансова звітність ПАТ "Інхімфармтех"  в усіх
суттєвих аспектах достовірно  відображає інформацію щодо фінансового стану ПАТ станом на
31 грудня 2011 року та його фінансові результати, згідно з концептуальною осно-вою
фінансової звітності - Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського об-ліку (зі
змінами і доповненнями), використаними для підготовки фінансових звітів, та їх
від-повідності вимогам законодавства України.

7. Підстави для модифікації думки
7.1. В процесі аудиту  ми отримали аудиторські докази  про неповне  відображення  в
бухгалтерському обліку та відповідно у фінансовій звітності на звітну дату  заборгованості
перед кредитором за відшкодування судових витрат. Однак, на нашу думку, помилка у не-
відображенні  заборгованості не є суттєвою,   її розмір  нижче  границі суттєвості,
розрахова-ної аудиторами при оцінці ризиків, та   не має  істотного  впливу на підсумки
форми  №1-м "Баланс" в цілому. 
7.2. Також  аудитори не мали можливості спостерігати за проведенням річної
інвен-таризації основних засобів, документів та розрахунків у 2011 році, оскільки договір
на скла-дання аудиторського висновку не передбачав такої послуги, тому  ми не змогли
отримати достатні і належні аудиторські докази, що основні засоби всі є в наявності,
знаходяться у ро-бочому стані та обґрунтовано введені в експлуатацію.  Нам також не був
наданий доступ до фінансової інформації попередніх періодів. Однак і це обмеження не має
значного впливу на фінансову звітність та на стан справ у цілому.



  
8. Інша додаткова інформація
8.1. Ми дослідили питання відповідності вартості чистих  активів  ПАТ "Інхімфарм-тех"
вимогам чинного законодавства та звертаємо увагу, що вартість  чистих активів ПАТ менша за
розмір статутного капіталу (Додаток №1).  Така тенденція спостерігалась й у попе-редньому
році, що було підтверджено попередньою аудиторською перевіркою. Таким чином, відповідно до
вимог ст. 155 Господарського кодексу України Товариство зобов'язано оголо-сити про
зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні
зміни до Статуту у встановленому законодавством порядку. 
8.2. Аудитори розглянули іншу інформацію,   надану ПАТ, з метою виявлення  наяв-ності
суттєвих невідповідностей з інформацією, що міститься в фінансовій звітності, та  дій-шли
висновку про відсутність суттєвих викривлень та  фактів, які могли б значно вплинути на
фінансово-господарський стан ПАТ та призвести до  суттєвих відхилень у фінансової
зві-тності ПАТ "Інхімфармтех", складеній за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., а  саме:
- інформація про  визнання та списання активів, зобов'язань, визнання та класифіка-цію
витрат, доходів, операцій з власним  капіталом  відповідає інформації, відображеній в
фінансовій звітності.
8.3. Під час проведення аудиту було досліджене питання виконання значних правочи-нів,
рішення про які приймаються наглядовою радою. Виявлено,  що протягом  періоду,  який є
предметом перевірки,  керівником ПАТ здійснювались правочини на суму, що дорів-нює або
більше ніж 10 відсотків вартості активів  за даними останньої річної фінансової
під-приємства. Ці правочини узгоджено з Наглядовою радою.
8.4. Аудиторами було досліджено питання щодо стану корпоративного управління ПАТ
"Інхімфармтех". Положення про корпоративне управління знаходиться у стані розроб-ки, але з
аналізу діяльності ПАТ вбачається, що основні принципи корпоративного управлін-ня: 
- прозорості та об'єктивності  розкриття інформації щодо діяльності ПАТ;
-  дотримання законності та етики у відношенні з партнерами підприємства;
-  кадрової політики;
-  охорони навколишнього середовища;
виконуються шляхом дотримання вимог діючого законодавства, а принципи діяльності
ди-ректора ПАТ закріплено у Статуті.
8.5. Відповідно до МСА 240  ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків можливого суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та отримали, на нашу ду-мку,
достатньо доказів того, що фінансова звітність не містить  викривлень в наслідок
шах-райства. 

9. Основні відомості про аудиторську фірму.
9.1.Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська  фірма "Аудит-плюс".
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності  №1956, ви-дане за
рішенням  Аудиторської Палати України  від  26.01.2001 №98 та продовжене за рі-шеннями
Аудиторської Палати України від 26.01.2006 №158 та від 23.12.2010 №224/3 стро-ком чинності
до 23.12.2015.
9.2. Місцезнаходження аудиторської фірми: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 10,
тел.720-59-91.
9.3.  Аудит проводився на підставі договору  від 28.03.2012 №15 про надання ауди-торських
послуг по проведенню аудита річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології" за період  з  01.01.2011 по 31.12.2011 на
підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності з видачею ауди-торського
висновку (звіту).
9.4. Аудит проведений з 28 березня по 10 квітня 2012 року. 

Директор АФ  "Аудит-Плюс",
член  Спілки  аудиторів  України
О.О. Чумак

Аудитор,                                                                           
член  Спілки  аудиторів  України
Д.Ю. Нефьодова

Бухгалтер
Г.О. Клименко 



Дата аудиторського висновку (звіту)   10 квітня 2012 року
 
Три  екземпляри аудиторського висновку (звіту)  з завіреними копіями форм  №№1-м,2-м та
примітками річної звітності за 2011 рік  на тринадцяти сторінках отримав головний
бухгал-тер Публічного акціонерного товариства "Інноваційні хіміко-фармацевтичні
технології" ___________  Шаламов А.В.

Додаток № 1
Розрахунок
вартості чистих активів акціонерними товариствами станом на 31.12.2011 року

Найменування: ПАТ " Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології" 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05461579
Адреса: 61030, м. Харків,  вул. Біологічна,буд.19 

Одиниця виміру: тис. грн. 
Найменування статті            /Код рядка       /За даними балансу,          /Розрахункові
дані 
                                             на кінець звітного періоду    на кінець
звітного періоду 
    1                                2                3                        4

АКТИВИ
Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби: залишкова вартість 030 502,7 502,7
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі 
в капіталі інших підприємств 040 103,6 103,6
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Запаси: виробничі запаси 100 17,0 17,0
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
Запаси: незавершене виробництво 120 - -
Запаси: готова продукція 130 - -
Запаси: товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 35,0 35,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 9,3 9,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11,0 11,0
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті 230 16,5 16,5
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Витрати майбутніх періодів 270 - -
Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Активи, усього 695,1 695,1

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -



Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 33,3 33,3
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 17,4 17,4
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 570 38,9 38,9
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці 580 14,0 14,0
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 365,5 365,5
Усього за розділом II 430 - -
Доходи майбутніх періодів 630 - -
Зобов'язання, усього 469,1 469,1
Розрахункова вартість чистих активів -226,0 -226,0
Статутний капітал 300 369,2 369,2
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Скоригований статутний капітал - -
 
Примітки: За даними балансу на кінець 2011 року : різниця між скоригованим статутним
капіталом та розрахунковою вартістю чистих активів дорівнює :   369,2- (-226,0) =  595,2
тис. грн.

Висновок: За даними балансу на кінець 2011 року : розрахункова вартість чистих активів
дорівнює     -226,0  тис. грн. (Активи усього - 695,1 тис. грн. - Зобов'язання  усього
дорівнюють 469,1 тис. грн.).    
Розрахункова вартість чистих активів менша Статутного капіталу.

Директор _____________ (Трофіменко В.В.) 
(підпис)                   (П. І. Б.) 

М. П.

Головний бухгалтер _____________ ( Шаламов А.В.) 
(підпис)                          (П. І. Б.) 

М. П.

Директор АФ  "Аудит-Плюс"___________ (Чумак О.О.)
(підпис)                            (П. І. Б.)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
  Основні послуги, що надає емітент - здавання власник приміщень в оренду. 
  На теперішній час перспективних планів розвитку емітент не має.



Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
  За останні роки були віджужені незадіяне у хім-фарм.виробництві обладнання, нерухоме
майно та нежитлові приміщення. Значних придбань основних засобів не було. 
  Значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю, підприємство не
планує.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Будинки та споруди (офісні,
виробничі та   складські приміщення), обладнання з хіміко-фармацевтичного виробництва.
Об'єктів оренди немає. Виробничі потужності та обладнання використовується на 15%, але
будівлі та споруди на 100%. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на
використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва,
розширення та вдосконалення основних засобів немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства впливає недосконала система оподаткування, нестабiльнiсть цiн
на енергоносiї та сировину.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У звiтному році були факти незначних виплат штрафів з оподаткування. Інших санкцій за
порушення чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
 - Залучення iнвесторiв та самофiнансування.
 - Госпрозрахунок без використання запозичених коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
   Пошук інвесторів та замовників на фармацевтичну та хімічну продукцію.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок у звітному році не було.



Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
   Справа з кредиторської заборгованості по Пенсійному фонду (на рогляді) - Пенсійний фонд
Червонозаводського р-ну м.Харкова через адміністративний суд у примусовому порядку стягує
з ВАТ "Інхімфармтех" відшкодування за пільговими пенсіями у 2009-2010 році.
   У звітному році ВАТ "Інхімфармтех" виступив позивачем у цивільній справі № 2-548/08 до
Джаіна Майанку за непередачу цінних паперів відповідно до договору купівлі-продажу.
Розгляд Справи триває.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У статутному капіталі емітента державної частки немає. До стратегічних підприємств не
відноситься. 
  Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив, аналітичну
довідку для інвесторів не складав.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     692.0001.Виробничого призначення      502.000        0.000        0.000      692.000      502.000
     341.000- будівлі та споруди      298.000        0.000        0.000      341.000      298.000
     152.000- машини та обладнання       87.000        0.000        0.000      152.000       87.000
       6.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        6.000        0.000
     193.000- інші      117.000        0.000        0.000      193.000      117.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     692.000Усього      502.000        0.000        0.000      692.000      502.000

Пояснення : Умови користування машинами та обладнанням , задіяних у виробництві, а
також транспортних засобів- згідно техніко-єксплуатаційним умовам та техничних
паспортів.Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує
довгострокове їх використання.Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням
Товариства. Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів  на
початок року складає 1330тис.грн., на кінець 1322 тис.грн.

Ступень зносу основних засобів на 31.12.2011р. за групами: будівлі та
споруди -87,4%, машини та обладнання- 57,2%, транспортні засоби -100%.

Сума нарахованого зносу на кінець звітного року 820 тис.грн.
Обмеження на використання майна емітента відсутні.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (226 тис.грн.) менше скоригованого статутного

капіталу (369 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу

України.

Найменування показника За попередній період

        226.0
        369.0
        369.0

        232.0
        369.0
        369.0



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          17.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X         121.00X X
Інші зобов'язання X         331.00X X
Усього зобов'язань X         469.00X X
Опис: Зобов'язань по кредитах банкiв або за цiнними

паперами немає.



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

29.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента05.05.2011



2011

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20092  1  0
20103  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше Позачергові збори не проводились

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi немає

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше немає

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  3
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

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

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше немає

X

X

X

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

X

Іншi немає



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше немає

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Ні

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Так
Так
Так
Так
Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так
Так

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше немає

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Ні

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор X
Інше немає

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше немає

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше немає

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше немає

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X

X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

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



12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

д/н
кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року;
д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
д/н



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КОДУ
за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦІЙНІ
ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________
Вид економічної діяльності_______________________________________________НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса_________________________________________________________________________61030 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ  М.ХАРКIВ ВУЛ.БIОЛОГIЧНА, 19

05461579
6310138800

      6024

68.20

Форма № 1-м Код за ДКУД 18010061. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020     --     --
Основні засоби:

залишкова вартість 030        692.0        502.0
первісна вартість 031       1330.0       1322.0
знос 032 ( 638.0 ) ( 820.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції 040        104.0        104.0
Інші необоротні активи 070     --     --
Усього за розділом І 080        796.0        606.0

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100         18.0         17.0

Готова продукція 130     --     --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160         74.0         35.0
первісна вартість 161         74.0         35.0
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

з бюджетом 170         26.0          9.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210         91.0         11.0
Поточні фінансові інвестиції 220     --     --
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230         16.0         17.0

в іноземній валюті 240     --     --
Інші оборотні активи 250     --     --
Усього за розділом II 260        225.0         89.0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270     --     --

Баланс 280       1021.0        695.0

АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Середня кількість працівників 7

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035     --     --
первісна вартість 036     --     --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Поточні біологічні активи 110     --     --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275     --     --

233

у тому числі в касі 231     --     --

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

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500     --     --
Поточна заборгованність за довгостроковими зобов"язаннями 510     --     --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550         28.0         17.0

Усього за розділом IV 620        789.0        469.0
V. Доходи майбутніх періодів 630     --     --

Баланс 640       1021.0        695.0

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300        369.0        369.0
Додатковий капітал 320       1126.0       1126.0
Резервний капітал 340     --     --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 1263.0 ) ( 1269.0 )
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

       226.0       232.0380Усього за розділом I
ІI. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування     --    --430

IIІ. Довгострокові зобов'язання     --    --480

зі страхування 570         41.0         39.0
з оплати праці* 580         21.0         14.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530         19.0         33.0

Примітки:
Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про
облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2011 року № 1. Протягом року
зберігається незмінність облікової політики, за винятком змін облікової політики згідно з п.145.1
Податкового Кодексу України, положення якого вступають в силу з 01.04.2012 року, що регламентується
наказом по Товариству № 4 від 21.03.2011р. До форми № 1, протягом року коригувань та змін не вносилось.

             Основні засоби:
По балансу у ПАТ "Iнхімфармтех" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 959
тис.грн., амортизація (знос) яких складає 571 тис.грн. Залишкова вартість складає 388 тис.грн., також є
в наявності нематеріальні активи по первісній вартості на суму 363 тис.грн, амортизація (знос) яких
складає 248 тис.грн. Залишкова вартість складає 115 тис.грн.
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО
№ 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про
надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. 
Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по
кожному об'єкту. 
Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року змінювались згідно з п.145.1 Податкового
Кодексу України. Iнші необоротні активи на підприємстві відсутні. Довгострокові фінансові інвестиції за
звітний 2011 рік не змінювались та складають 104 тис.грн. Основні засоби передано до статутного фонду
ТОВ НВП "Амкрис-Пласт", відносно якого 22.12.2011 р. порушена справа про банкрутство боржника.
             Запаси:
Виробничі запаси на 31.12.2011 року складають 17 тис грн., що на 1 тис.грн. менш ніж станом на початок
року.
Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики.
Дооцінка та уцінка запасів у звітному 2011 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі
звітного періоду не змінювався. 
Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображається згідно чинного законодавства. 
Дебіторська заборгованість складає у звітному році  55 тис.грн., що на 136 тис.грн. менше  ніж станом
на початок року, а саме:
- комунальні послуги та оренди приміщень - 35 тис.грн., що на 39 тис.грн. менше ніж станом на початок
року, у тому числі сумнівна заборгованість - 18 тис.грн. ТОВ НВП "Амкрис-Пласт", відносно якого
22.12.2011 р. порушена справа про банкрутство боржника;

Зобов'язання, пов'язані   з   необоротними  активами  та  групами
вибуття

605     --     --

* З рядка 580 графа 4         Прострочені зобов'язання з оплати праці       (665)     --

Інші поточні зобов'язання 610        680.0        366.0
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- інша поточна дебіторська заборгованість - 11 тис.грн., що на 80 тис.грн. менше ніж станом на початок
року;
- бюджетні платежі 9 тис.грн., що на 17 тис.грн. менше ніж станом на початок року.
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у
національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637,що
зареєстрований у Мінюсті України 13.01.2005 р. № 10/10320. Надходження грошових коштів за звітний 2011
р. становить 1010 тис.грн., відрахування з р/р 1009 тис.грн. На 31 грудня 2011 року грошові кошти та їх
еквіваленти у національній валюті складають 17 тис.грн., що на 1 тис.грн. більше  ніж станом на початок
року. Iнших оборотних  активів на 31.12.2011 року немає. 
             Власний капітал:
Статутний капітал становить 369183,50 грн., який розділений на 1 476 734 простих іменних акцій,
номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 грн.
Статутний капітал сплачений у повному обсязі. Резервний капітал відсутній.
Непокритий збиток становить 1269 тис.грн., що на 6 тис.грн. більше ніж на початок звітного року, тому й
загальна сума власного капіталу підприємства зменшилась на означену суму та становить 226 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів відсутнє.
             Зобов'язання:
Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".
Довгострокові зобов'язання у ПАТ "Iнхімфармтех" відсутні.
Поточні зобов'язання (кредиторська заборгованість) складають 469 тис.грн., що на 320 тис.грн. менше ніж
на початок звітного періоду, а саме у тис.грн.:
- кредиторська заборгованість за послуги збільшилась на 14 тис.грн. та склала 33 тис.грн.;
- заборгованість по зарплатні за грудень 2011 р. - 14 тис.грн. 
- депонована зарплатня (за грудень 2007 р.) - 1 тис.грн.;
- заборгованість по поточним платежам до фондів 39 та до бюджету 17 тис.грн.;
- заборгованість за комунальні послуги та виконані роботи (послуги) - 245 тис.грн.;
- заборгованість по отриманій поворотній фінансовій допомозі - 121 тис.грн.
Коригування показникiв фiнансової звiтностi на вплив iнфляцii не проводилось.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО немає.



Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік

Стаття Код рядка
За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реализації продукції (товарів, робіт, послуг) 010         32.0     --
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 5.0 ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030         27.0     --
Інші операційні доходи 040       1057.0     --
Інші доходи 050     --     --
Разом чисті доходи (030+040+050) 070       1084.0     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 40.0 ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 968.0 ) (    --    )

Інші витрати 100 (    --    ) (    --    )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1008.0 ) (    --    )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130         76.0     --
Податок на прибуток 140 ( 82.0 ) (    --    )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150         -6.0     --
Забезпечення матеріального заохочення 160     --     --

Примітки:
Примітки до фінансової звітності складені згідно до вимог П(С)БО.
Фінансова звітність ВАТ "Iнхiмфармтех"" складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV та наказу по підприємству № 1 від 04.01.2011 р., з
урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних
(постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду
визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених
постійних загально виробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена,
доход у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент находження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення
власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові
результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. 
До форми №2 , протягом звітного періоду коригування та зміни не вносились.
Разом чисті доходи  ВАТ "Iнхiмфармтех" за рік  від реалізації товарів та послуг становлять 1084 тис.грн., а саме:
- технічне обслуговування автомобілів - 2 тис.грн.;
- виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції - 30 тис.грн.;
- торгівля хімічними продуктами - 26 тис.грн.;
- інші операційні доходи на кінець звітного року склали 876 тис.грн.,  найбільші з них: дохід від списання кредиторської заборгованості - 387
тис.грн.; дохід від відшкодування витрат за комунальні  послуги та утримування території на суму  489 тис.грн. 
Надзвичайні доходи у звітному році відсутні. 
Загальні витрати на діяльність за рік складають 1008 тис.грн., а саме: 
- собівартість реалізованої продукції - 40 тис.грн.;
- заробітна плата робітникам - 224 тис.грн., вихідна допомога при скороченні штату  5 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 85 тис.грн.;
- витрати по виплаті пенсій по переліках № 1, 2 - 21 тис.грн.;
- матеріальні витрати 17 тис.грн., з них паливо 14 тис.грн., електроенергія 263 тис.грн., вода та каналізація - 20 тис.грн., послуги зв'язку - 5 тис.грн.;
- амортизація - 189 тис.грн.;
- податки та збори - 31 тис.грн.;
- оплата послуг, виконаних сторонніми підприємствами - 49 тис.грн.;
- визнані штрафи - 17 тис.грн.;
- благодійна та фінансова допомога - 6 тис.грн.;

          у тому числі: 091         31.0     --
092 (    --    ) (    --    )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201     --     --

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202     --     --
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- списана безнадійна дебіторська заборгованість - 36 тис.грн.;
- податок прибуток з податкового обліку - 82 тис.грн.
Надзвичайних витрат в звітному році не було.
Iнші звичайні витрати на суму 3,1 тис.грн., добродійна допомога 1,8 та інші витрати.
Фінансовий результат за звітний період - чистий збиток у сумі 6 тис.грн.
Iншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.


