
П Р О Т О К О Л № 20 
Річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (код за ЄДРПОУ 00293290) 

(надалі - "Збори") 

Дата проведення: 20 квітня 2012 р. 

Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах 11.00 год. -11.45 год. 
Час проведення: 12.00 год. 

Місце проведення: м. Київ, вул. 
Машинобудівна, 42 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 13 квітня 2012 р. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах: 1106 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах 

65480 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 56089 

Кворум Зборів 85,66 % 

Відповідно до вимог Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ» (далі - Товариство) веде Збори Голова, який обирається Наглядовою радою 
Товариства. 

Згідно з рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом № 39 від 12 березня 2012 року, 
Наглядова рада уповноважила головувати на цих Зборах - Луцейко Ю.С., Секретарем Зборів 
обрано Гору Н.М. 

До початку розгляду питань Порядку денного виступив Голова Зборів Луцейко Ю.С., який 
доповів про роботу по підготовці проведення Зборів. Він зазначив, що Наглядовою радою була 
обрана Реєстраційна комісія у складі Голови Реєстраційної комісії - Кондри Ю.М., Секретаря 
Реєстраційної комісії- Коник B.C., Члена Реєстраційної комісії - Кияниці В.М., яка здійснила: 

• реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах; 
• визначила правомочність та наявність кворуму Зборів (не менш як 60 відсотків голосів від 

Статутного капіталу). 

На момент проведення Зборів Статутний капітал (фонд) Товариства складає 68 754,00 
гривень (шістдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 00 копійок), який поділений на 
65 480 (шістдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій. 

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як 60 % від кількості 65 480 (шістдесят 
п'ять тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, а саме не менш як 39 
288 (тридцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, які 
надають право прийняття рішень по всіх питаннях, що відносяться до компетенції Зборів. 

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності 
володіють 56089 (п'ятдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штуками простих іменних акцій 
Товариства, що складає 85,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість 
акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників) надає їм право прийняття рішень по всіх 
питаннях Порядку денного Зборів. 

На підставі Протоколу № 2 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для 
участі у Річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ» 20 квітня 2012 року (Додаток №1), який є невід'ємною частиною цього 
Протоколу, Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань, включених до Порядку 
денного. 

Голова Зборів запропонував розпочати розгляд питань Порядку денного. 
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ПОРЯДОК Д Е Н Н И Й : 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. 
Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів. 

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діячьності Товариства 
за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2011 році. Висновок Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2011 
році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2011 році. 

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 

(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання 
голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів). 

1.1. СЛУХАЛИ: 
Голову Зборів Луцейко Ю.С., який доповів по порядку та регламенту проведення Річних 

Загальних зборів. 
Голова Зборів повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради визначений спосіб 

голосування на Зборах - з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких 
затверджений зазначеним рішенням Наглядової ради. 

Відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Зборів 
роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних 
із забезпеченням проведення голосування на Зборах. 

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах 
проводиться за принципом одна проста акція - один голос. 

З усіх питань Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, 
які беруть участь у Зборах. 

Головою Лічильної комісії після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, 
що розглядалось оголошуються результати голосування. 

Голова Зборів запропонував затвердити наступний порядок та регламент розгляду питань 
Порядку денного: 

на доповідь - не більше 10 хвилин; 
на виступ при обговоренні - не більше 3 хвилин; 
на обговорення одного питання в цілому - не більше 20 хвилин; 
по питаннях порядку денного голосування проводити бюлетенями. 

Заперечень та інших пропозицій стосовно порядку та регламенту проведення Зборів не було. 

По питанню обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, Голова Зборів 
Луцейко Ю.С. повідомив про необхідність відповідно до вимог Статуту Товариства обрати 
Лічильну комісію та запропонувала наступний склад Лічильної комісії: 

- Шпак Т.В. (Голова Лічильної комісії); 
- Гур'єва Л.Є. (член Лічильної комісії); 
- Борисенко O.A. (член Лічильної комісії). 
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Інших пропозицій та заперечень щодо Голови Лічильної комісії та членів Лічильної комісії 
від акціонерів не надійшло. 

1.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100% голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

1.3. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок проведення та регламент річних Загальних зборів: 

на доповідь - не більше 10 хвилин; 
на виступ при обговоренні - не більше 3 хвилин; 
на обговорення одного питання в цілому - не більше 20 хвилин; 
по питаннях порядку денного голосування проводити бюлетенями. 

Обрати: 
Головою Лічильної комісії - Шпак Т.В., 
членом Лічильної комісії - Гур'єву Л.Є., 
членом Лічильної комісії - Борисенко O.A. 

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту). 

2.1. СЛУХАЛИ: 

Голову Правління Луцейко Ю.С., який доповів акціонерам про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 

Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2011 рік. Визначити роботу Правління у 2011 році 
задовільною. 

2.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100% голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

2.3. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2011 рік. Визначити роботу Правління у 2011 році задовільною. 

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту). 
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3.1. СЛУХАЛИ: 
Члена Наглядової ради Ятлук Ольгу Миколаївну, яка доповіла про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначити роботу Наглядової ради у 2011 
році задовільною. 

3.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

3.3. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2011 рік. Визначити роботу Наглядової ради у 2011 році задовільною. 

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2011 році. Висновок Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік). 

4.1. СЛУХАЛИ: 

Члена ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну, яка доповіла звіт Ревізійної комісії з 
фінансової діяльності товариства в 2011 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і 
балансу Товариства за 2011 рік. 

Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності 
товариства в 2011 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 
рік. 

4.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

4.3. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності товариства в 2011 році та 
висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. 

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2011 році. 
Затвердження річного звіту і баїансу Товариства за 2011 рік). 
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5.1. СЛУХАЛИ: 

Головного бухгалтера Товариства Сімашеву Наталію Валентинівну, яка повідомила 
акціонерам про фінансовий стан Товариства у 2011 році. 

Голова зборів запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами 
діяльності Товариства в 2011 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2011 рік. 

5.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

5.3. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2011 році. 
Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2011 рік. 

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діячьності Товариства в 2011 році). 

6.1. СЛУХАЛИ. 

Голову Загальних зборів акціонерів, який запропонував прибуток Товариства залишити у 
його розпорядженні у зв'язку з необхідністю виконання великого об'єму ремонтно-
відновлювальних робіт. 

6.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56089 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. 

"ПРОТИ" - немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

6.3. ВИРІШИЛИ: 

Залишити прибуток у розпорядженні Товариства. 

Всі питання Порядку денного Річних Загальних зборів Товариства розглянуто. Збори 
вважаються закритими. 

Голова зборів 

Секретар зборів 

Голова Правління 
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Луцейко Ю.С. 

Гора Н.М. 

Луцейко Ю.С. 



Титульний аркуш 

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

Комісії. 

Голова правлїння Луцейко Юрїй Степанович 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

18.04.2012 
М . П . (дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 201 1 рік 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД СКЛОВИРОБШ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00293290 
1.4. Місцезнаходження емітента вул. Машинобудівна, 42, м. Київ, 

Солом'янський, 03067 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 458 05 06 

1.6. Електронна поштова адреса емітента д/н 

2. Дані про дату та місце о п р и л ю д н е н н я річної інформаці ї 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 

(дата) 

2.2. Річна інформація 
опублікована у 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Річна інформація в мережі 
розміщена на Інтернет 
власній сторінці (дата) 

(адреса сторінки) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 
в) банки, що обслуговують емітента; X 
г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; 
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 X 
(розміру часток, паїв). 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. 
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
г) інформація про похідні цінні папери; 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. 
10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 
в) інформація про зобов'язання емітента; X 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів. 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X 
виникала протягом звітного періоду. 

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; 
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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. 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії). 

27. Аудиторський висновок. 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності). 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

30. Примітки: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому розділ звіту 
«Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств» не заповнений. 
Емітент не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову оцінку, тому 
розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений. 
Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту 
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений. 
Фізичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту «Інформація 
про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: фізичні особи» не заповнений. 
Дивіденди за звітний період та період який передував звітному не нараховувались та не 
виплачувались, тому розділ звіту «Інформація про дивіденди» не заповнений. 
Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений. 
Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений. 
Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) 
облігації» не заповнений. 
Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, 
випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений. 
Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні 
папери» не заповнений. 
Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту 
«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений. 
Емітент не замовляв та не видавав в звітному періоді бланків сертифікатів цінних паперів, тому 
розділ звіту «Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів» не заповнений. 
Емітент не має зобов' язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація 
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про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена. 
Підприємство не здійснює сільськогосподарську діяльність, тому розділ ХГУ. Біологічні активи 
та розділ ХУ. Фінансові результати від первісного визначення та реалізації сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів Форми №5 «Примітки до річної фінансової 

звітності» не заповнені. 
Емітент не складає річну звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Товариство не є емітентом облігацій, тому розділи звіту № 1є, 12, 
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29 не заповнено. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" 

3.1.2. Скорочене 
найменування 

3.1.3. Організаційно-
правова форма 
3.1.4. Поштовий індекс 

3.1.5. Область, район 

ПАТ"Завод скловиробів" 

Публічне акціонерне товариство 

03067 

Солом'янський 

3.1.6. Населений пункт м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Машинобудівна,42 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 377602 
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.05.1994 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна державна адміністрація 

3.2.4. Зареєстрований статутний 68754,00 
капітал (грн.) 

3.2.5. Сплачений статутний 68754,00 
капітал (грн.) 

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

3.3.2. МФО банку 
3.3.3. Поточний рахунок 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

3.3.5. МФО банку 
3.3.6. Поточний рахунок 

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" М.КИІВ 

300249 
260070421900 
АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" М.КИЇВ 

300249 
260060421910 

3.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності 

Формування та оброблення листового скла 

Код за КВЕД 

26.12.0 

Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та 51.44.0 
засобами для чищення 
Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом 52.46.0 
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Акціонерне товариство закритого 
типу «Інвестиційний фонд 
«Київська Русь-МДС» 

21075315 провул.Рильський 3, кв.36, м. Київ, 
Шевченківський, 01025 

4,32193000000 

Закрите акціонерне товариство 
«Голден Гейт Бізнес» 

21568727 м.Київ вул..Кудрявська, 19-а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053 

6,26298100000 

Закрите акціонерне товариство 
«Компанія «Асоціація Україна» 

24085320 вул..Кудрявська, 19-а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053 

79,35705600000 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Фізичні особи(без рахунків у 
спільному володінні) 

1103 фізична особа 10,05800000000 

Усього: 99,99996700000 
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 53 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1 

Фонд оплати праці: 1598 тис.грн. 

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року: збільшення на 207 тис.грн. (- підвищення посадових окладів; - збільшення розміру премії, в 
зв'язку з зростанням реалізації продукції) 

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента: не проводилась. 
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6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Голова Правління 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Луцейко Юрїй Степанович 

СН, 431818, 15.02.1997, Дніпровським РУГУ МВС України в 
м. Києві 

1962 
вища,КП! їнженер-механик 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26 
6.1.7. Найменування підприємства Заступник голови правління, ЗАТ «Український цемент» 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Правлї ння 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Кияниця Валентин Миколайович 

СН, 485166, 03.06.1997, Печерським РУГУ МВС України в м. 
Києві 

1971 
вища,КШ,їнженер-мехашк 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18 
6.1.7. Найменування підприємства Заступник директора,СП "Цепо-Україна" 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Заступник голови правління ПАТ «Завод скловиробів». Винагорода в грошовій та в 
натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не працює на будь-яких інших 
підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має. 
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6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Кондра Юлія Миколаївна 

КН, 792323, 20.11.1998, Полтавським РВУмМВС України в 
Полтавській обл. 

1982 

вища, ЕКОМЕН, фінансист 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 

6.1.7. Найменування підприємства Економіст відділу збуту, ПАТ «Завод скловиробів» 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Головний економіст, ПАТ «Завод скловиробів». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не 
працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Правлї ння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Турбїнський Володимир Анатолїйович 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 058398, 11.02.1999, Жовтневим РУГУ МВС України в м. 
особи (серія, номер, дата видачі, Києві 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1958 
6.1.5. Освіта Середня, Лїсоводське СПТУ №10 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19 
6.1.7. Найменування підприємства Начальник ВМТП, ТОВ «Авгур» 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Начальник транспортного відділу ПАТ «Завод скловиробів». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не 
працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Пономарчук В'ячеслав Олегович 

СН, 960112, 24.11.1998, Залізничним РУГУ МВС України в м. 
Києві 

1969 
Вища, 
Київський політехнічний інститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12 

6.1.7. Найменування підприємства МНВП «Стома», інженер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Головний механік ПАТ «Завод скловиробів». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не 
працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Правління 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Коваленко Руслан Вікторович 

НС, 965041, 01.06.2001, Корсунь-Шевченківським РВУ МВС 
України в Черкаській області 

1984 

Вища, Білоцерківський державний аграрний університет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Біла-Авто», Головний менеджер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Начальник відділу збуту ПАТ «Завод скловиробів». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не 
працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Болот Олександр Володимирович 

СН, 747384, 06.03.1998, Мінським РУГУ МВС України в 
м.Києві 

1965 

вища, КШ, !нженер-технолог 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15 

6.1.7. Найменування підприємства Головний механік, ПАТ «Завод скловиробів» 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Головний інженер, ПАТ «Завод скловиробів». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не 
працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Шеветовський Валентин Валентинович 

СН, 089398, 13.02.1996, Жовтневим РУГУ МВС України в 
м.Києві 

1963 
Київський політехнічний інститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22 
6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ «Компанія «Асоціація Україна», Голова ради акціонерів 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Президент ЗАТ «Голден Гейт Бізнес». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Клепацький Анатолій Анатолійович 

СК, 314108, 16.08.1996, Броварським МВ ГУ МВС України в 
Київській області 

1973 
Київський державний університет лінгвістики 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Ельконсей» , директор 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Голова Ради директорів ЗАТ «Голден Гейт Бізнес». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Ісаєнко Олексій Володимирович 

СН, 421404, 31.01.1997, Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 

1976 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Ельконсей», фахівець-аналітик з дослідження товарних 
та попередня посада, яку займав ринків 

6.1.8. Опис: Директор Департаменту інвестицій ЗАТ «Голден Гейт Бізнес». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товарисва. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Тюрдьо Ігор Іванович 

КА, 454597, 26.06.1997, Золочівським 
РВ УМВС України у Львівській області 

1981 

Тернопільська академія народного господарства, менеджмент 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4 

6.1.7. Найменування підприємства Представництво «Інтернет 
та попередня посада, яку займав Сек'юритиз, Інк» в Україні, менеджер- аналітик 

6.1.8. Опис: Виконавчий директор ТОВ «Голден Тайл». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Товстик Ольга Володимирівна 

ВВ, 083213, 25.11.1997, Приморським РВ Маріупольського 
МУ УМВС України в Донецькій області 

1981 
Донецький національний Університет, правознавство 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Донецький завод будівельних матеріалів «АСТОР», 
та попередня посада, яку займав юристконсульт 

6.1.8. Опис: Юрисконсульт ТОВ «Голден Тайл». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Ятлук Ольга Миколаївна 

СО, 776329, 29.01.2002, Деснянським РУГУ МВС України в 
м.Києві 

1982 
Київський національний економічний університет 
ім.. В. Гетьмана, правознавство 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2 

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Голден Тайл», начальник юридичного відділу 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Директор юридичного департаменту ЗАТ «Голден Гейт Бізнес». 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Маєвський Олександр Євгенович 

СН, 641582, 
м. Києві 

16.12.1997, Подольським РУ ГУ МВС України в 

1960 
Київський інститут народного господарства, інженер-
економіст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12 
6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ «Компанія «Асоціація Україна», начальник валютного 
та попередня посада, яку займав відділу 

6.1.8. Опис: Провідний спеціаліст відділу аналізу і фінансового аудиту, ЗАТ «Голден Гейт 
Бізнес». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

2011 р. ©SMA 00293290 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

http://www.pdffactory.com


6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Будник Людмила Федорівна 

СО, 049280, 
в м.Києві 

13.01.1999, Шевченківським РУГУ МВС України 

1964 

вища, Київський інститут народного господарства, економіст 
планування промисловості 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7 

6.1.7. Найменування підприємства Головний бухгалтер, ЗАТ "Голден Гейт Бізнес" 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Головний бухгалтер ЗАТ «Голден Гейт Бізнес». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії 

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

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Мартова Ганна Валеріївна 

КО, 083438, 28.03.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл.. 

1984 
вища, Дніпропетровський Університет економіки і права, 
Київський Національний Університет ім.. Шевченка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ 
та попередня посада, яку займав 

«Голден Тайл», Фінансовий контролер 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
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6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта Вища, Київський Національний економічний університет 

МЕ, 650049, 22.02.2005, Голосіївським РУ ГУ МВС України в 

фізична особа Сімашева Наталія Валентинівна 

1975 

м. Києві 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ «Київський завод скловиробів», заступник гол. 
та попередня посада, яку займав Бухгалтера 

6.1.8. Опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Член Правління фізична особа СО, 058398, 

11.02.1999, Жовтневим 
РУГУ МВС України в 
м. Києві 

24.03.1999 46 0,07025000000 46 0 0 0 Член Правління 

Турбінський Володимир 
Анатолійович 

СО, 058398, 
11.02.1999, Жовтневим 

РУГУ МВС України в 
м. Києві 

24.03.1999 46 0,07025000000 46 0 0 0 

Член правлшня фізична особа СН, 747384, 
06.03.1998, Мінським 
РУГУ МВС України в 
м. Києві 

24.03.1999 15 0,02291000000 15 0 0 0 Член правлшня 
Болот Олександр 
Володимирович 

СН, 747384, 
06.03.1998, Мінським 
РУГУ МВС України в 
м. Києві 

24.03.1999 15 0,02291000000 15 0 0 0 

Голова Правлшня фізична особа СН, 431818, 
15.02.1997, 
Дніпровським РУГУ 
МВС України в м. 
Києві 

24.03.1999 10 0,01527000000 10 0 0 0 Голова Правлшня 
Луцейко ЮРІЙ 
Степанович 

СН, 431818, 
15.02.1997, 
Дніпровським РУГУ 
МВС України в м. 
Києві 

24.03.1999 10 0,01527000000 10 0 0 0 

Усього: 71 0,10843000000 71 0 0 0 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Найменування юридичної 

особи 
Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій Найменування юридичної 
особи 

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

ЗАТ"Компанія "Асоціація 
Україна" 

24085320 вул. Кудрявська 19а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053 

24.03.1999 51963 79,357056 51963 0 0 0 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

Усього: 51963 79,357056 51963 0 0 0 

2011р ©SMA 00293290 „ ljC1_ х х Документ создан с помощью незарегистрированном версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

http://www.pdffactory.com


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

X 

Дата проведення 15.04.2011 

Кворум зборів, % 85,73 

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів. 
Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів. 

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2010 році. Висновок Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2010 році. 
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2010 році. 

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної 
комісії. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів із членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. 
Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів). 

1.1. СЛУХАЛИ: 
Голову Зборів Луцейко Ю.С., який доповів по порядку та регламенту проведення Річних 

Загальних зборів. 
Голова Зборів повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради визначений спосіб 
голосування на Зборах - з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких 
затверджений зазначеним рішенням Наглядової ради. 
Відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Зборів роз'яснення 
щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Зборах. 
Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах 
проводиться за принципом одна проста акція - один голос. 
З усіх питань Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
беруть участь у Зборах. 
Головою Лічильної комісії після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що 
розглядалось оголошуються результати голосування. 
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Голова Зборів запропонував затвердити наступний порядок та регламент розгляду питань 
Порядку денного: 
-на доповідь - не більше 10 хвилин; 
-на виступ при обговоренні - не більше 3 хвилин; 
-на обговорення одного питання в цілому - не більше 20 хвилин; 
-по питаннях порядку денного голосування проводити бюлетенями. 
Заперечень та інших пропозицій стосовно порядку та регламенту проведення Зборів не було. 

По питанню обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, Голова Зборів Луцейко 
Ю.С. повідомив про необхідність відповідно до вимог Статуту Товариства обрати Лічильну 

комісію та запропонувала наступний склад Лічильної комісії: 
- Шпак Т.В. (Голова Лічильної комісії); 
- Гур'єва Л.Є. (член Лічильної комісії); 
- Борисенко О.А. (член Лічильної комісії). 

Інших пропозицій та заперечень щодо Голови Лічильної комісії та членів Лічильної комісії від 
акціонерів не надійшло. 

1.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56120 голосів акціонерів, що становить 99,97% голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -15 голосів акціонерів, що становить 0,03% голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято. 

1.3. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок проведення та регламент річних Загальних зборів: 
-на доповідь - не більше 10 хвилин; 
-на виступ при обговоренні - не більше 3 хвилин; 
-на обговорення одного питання в цілому - не більше 20 хвилин; 
-по питаннях порядку денного голосування проводити бюлетенями. 
Обрати: 
-Головою Лічильної комісії - Шпак Т.В., 
-членом Лічильної комісії - Гур'єву Л.Є., 
-членом Лічильної комісії - Борисенко О. А. 

2.З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту). 
2.1.СЛУХАЛИ: 
Голову Правління Луцейко Ю.С., який доповів акціонерам про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 
Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління про підсумки фінансово- господарської 
діяльності товариства за 2010 рік. Визначити роботу Правління у 2010 році задовільною. 
2.2.ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 
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Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

2.3.ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 
рік. Визначити роботу Правління у 2010 році задовільною. 

3.3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту). 

3.1. СЛУХАЛИ: 
Члена Наглядової ради Ятлук Ольгу Миколаївну, яка доповіла про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначити роботу Наглядової ради у 2010 році 
задовільною. 

3.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

3.3.ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2010 рік. Визначити роботу Наглядової ради у 2010 році задовільною. 

4.З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2010 році. Висновок Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік). 

4.1.СЛУХАЛИ: 
Члена ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну, яка доповіла звіт Ревізійної комісії з 
фінансової діяльності товариства в 2010 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і 
балансу Товариства за 2010 рік. 
Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності товариства 
в 2010 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік. 
4.2. ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

4.3.ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності товариства в 2010 році та висновок 
Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік. 

5.З П 'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2010 році. 
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Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік). 
5.1. СЛУХАЛИ: 
Головного бухгалтера Товариства Сімашеву Наталію Валентинівну, яка повідомила акціонерам 
про фінансовий стан Товариства у 2010 році. 
Голова зборів запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності 
Товариства в 2010 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2010 рік. 
5.2.ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

5.3.ВИРІШИЛИ: 
Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2010 році. 
Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2010 рік. 

6.З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2010 році). 
6.1.СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборів акціонерів, який запропонував у зв'язку з тим, що прибуток Товариства 
є незначним, залишити його у розпорядженні Товариства. 
6.2.ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

6.3.ВИРІШИЛИ: 

Залишити прибуток у розпорядженні Товариства. 

7.З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

(Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної 
комісії. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів із членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії). 
7.1.СЛУХАЛИ: 
Голову Зборів Луцейко Ю.С., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів 
із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії на безоплатній основі. Уповноважити на 
підписання договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Голову правління Луцейко 
Ю.С. 
7.2.ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 56135 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах. 
"ПРОТИ" -немає голосів. 
"УТРИМАЛИСЬ" -немає голосів. 

Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. 

7.3.ВИРІШИЛИ: 
2011 ©SMA 00293290 

Документ создан с помощью незарегистрированном версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

http://www.pdffactory.com


Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, 
що є Додатком № 2 до даного Протоколу на безоплатній основі. Уповноважити на підписання 
договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Голову правління Луцейко Ю.С. 

Всі питання Порядку денного Річних Загальних зборів Товариства розглянуто. Збори вважаються 
закритими. 
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПАТ «Український інноваційний банк» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05839888 
Місцезнаходження вул. Смирнова-Ласточкіна,10 А, м. Київ, 04053 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ 581022 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

16.02.2011 

Міжміський код та телефон (044) 247-2007 

Факс (044) 247-2007 
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність зберігача 

Опис: д/н 

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

ПАТ "Ві Ей Бі Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19017842 
Місцезнаходження вул. Зоологічна, 5, м.Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИМ, 04119 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ 534015 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з ціних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

28.05.2010 

Міжміський код та телефон (044) 490-06-74 

Факс (044) 490-06-97 
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність зберігача 

Опис: Термін дії ліцензії Зберігача до 16.10.2012 року. 
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження вул.Тропініна,буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ 498004 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон 044 585-42-40 
Факс 044 585-42-40 
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність депозитарію 

Опис: Строк дії ліцензії депозитарія строк дії: 27.05.2009 - 27.05.2019. 
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
фірма "Імона-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23500277 
Місцезнаходження вул. Пирогова 2/37, м. Київ 

м. Київ, Шевченківський, 04112 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0791 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.11.2010 

Міжміський код та телефон (044) 565 77 22 
Факс (044) 565 77 22 
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту 
Опис: Термін дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги продовжене рішенням Аудиторської палати України 
№ 222/3 від 30.11.2010 року до 30.11.2015року. Договір на надання аудиторських послуг №79 від 
14.03.2012 року. 
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Відкрите акціонерне товариство Українська страхова 
компанія «Дженералі Гарант» 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16467237 
Місцезнаходження пров. Ново-Печерський, 19/3, м. Київ, Печерський, 01042 

Номер ліцензії або іншого АВ № № 299706 
документа на цей вид діяльності 
Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України 

документ 

Дата видачі ліцензії або іншого 23.03.2007 
документа 
Міжміський код та телефон 044 456-00-00 
Факс 044 456-00-00 
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту 

Опис: Ліцензія АВ №299706 від 23.03.2007 -безстроковий. 
Договір добровільного страхування майна УБО №0019289 від 22 січня 2008р. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 
Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.04.2010 24/10/1/10 Управління ДКЦПФР UA 
4000104897 

Акції Іменні 
прості 

Бездокументарна 1,05 65480 68754,00 100 26.04.2010 24/10/1/10 Управління ДКЦПФР UA 
4000104897 

Акції Іменні 
прості 

Іменні 

1,05 65480 68754,00 100 

Опис: Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістінгу не було. 
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 

Завод був побудований у 1967 році. Його стара назва "МІТОС". Основні види діяльності: механічна та 
термічна обробка скла,виготовлення дзеркал та склодувних виробів. З 19.03.1981 року- "Київський завод 
скловиробів", а з 11.05.1994р.наказом №371 регіонального відділення Фонду держмайна України 
переіменовано у ВАТ"Київський завод скловиробів". У зв'язку з переходом на нову форму власності, а 
також враховуючи конюктуру ринку, підприємство значно розширило асортимент випускаємої продукції 
(більш понад 100 видів дзеркал), номенклатуру, з'явились нові вироби: Торгове обладнання, журнальні 
столики, акваріуми, склоблоки, склопакети. Підприємство почало працювати в різноманітних сегментах 
ринку, з фізичними та юридичними особами. З 22.03.2007р. рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ 
«Київський завод скловиробів» переіменовано у ВАТ «Завод скловиробів». З 24.09.2010р. Рішенням 
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод скловиробів» перейменовано у ПАТ «Заводскловиробів» 

Інформація про організаційну структуру емітента 
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не маємо. 
Організаційну структуру підприємства складають: Голова правління, головний бухгалтер, головний 
інженер,голвний економіст, відділ кадрів, відділ збуту, відділ постачання, начальник виробництва, техніка 
безпеки, транспортна дільниця. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 

Опис обраної облікової політики 
Амортізацію окремих об'єктів основних засобів розраховують по залишковій вартісті та згідно норм ст.8 
Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств "Облік запасів ведеться по сальдовому методу у 
розрізі субрахунків по видах матеріальних цінностей. Списання МШП при передачі в експлуатацію 
шляхом нарахування 100% зносу. Облік витрат запасів застосовуєтся метод середньозваженої собівартості 
ТМЦ. Облік податку на прибуток ведеться згідно Закону України "Про опадаткування підприємств",облік 
ПДВ згідно Закону України про ПДВ. Облік касових операцій відповідає "Порядку ведення касових 
операцій в народному господарстві України" 

Протягом року на підприємстві діяв Наказ № 1а від 01.01.2010 "Про облікову політику". 

Текст аудиторського висновку 
Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансовий стан та достовірність фінансової звітності 
публічного акціонерного товариства "Завод скловиробів" за 2011 рік 
Користувачам фінансової звітності 
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 

Аудиторська фірма "Імона -Аудит", що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 
26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 
до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 
року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів 
провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності публічного акціонерного товариства "Завод 
скловиробів" (надалі - Товариство) у відповідності до договору № 79 від 14 березня 2012 року на предмет 
повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. 
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. 
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку - 14.03.2012 року; 

дата закінчення - 31.03.2012 року. 
Перелік перевіреної фінансової інформації 
Для здійснення перевірки були використані наступні документи: 
1. Статут Товариства та реєстраційні документи. 
2. Фінансова звітність у складі: 
•Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року; 
•Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік; 
•Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік; 
•Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік; 
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•Примітки до річної звітності (форма № 5) за 2011 рік. 
3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку. 
4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи. 
Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку т; 
складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання цієї 
фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання 
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
аудиторської перевірки. 
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську 
діяльність" та та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. 
Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
помилок. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та 
розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці 
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного 
надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є 
загальноприйнятими в Україні. 
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні 
аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства. 
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2011 
року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити 
суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2011 рік, в межах рівня 
суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-
04108. 
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік 
у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова 
звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій 
політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. 
Валюту балансу ПАТ «Завод скловиробів» станом на 31 грудня 2011 року в сумі 5222 тис. грн. 
підтверджуємо. На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства в сумі 4397 тис. грн. станом на 31 
грудня 2011 року більша за розмір статутного капіталу та відповідає вимогам частини третій статті 155 
Цивільного кодексу України. 
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам. 

1. Загальні положення 
1.1. Основні відомості про емітента: 

ПоказникЗначення 
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Завод скловиробів" 

Скорочене найменування ПАТ "Завод скловиробів" 
Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
Код підприємства за ЄДРПОУ 00293290 
Свідоцтво про державну реєстрацію та дата реєстрації Серія А01 № 377602, внесено до ЄДР за № 1 073 
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105 0008 004475 від 19.05.1994 року 
Орган, що видав свідоцтвоСолом'янська районна у місті Києві державна адміністрація 
Юридична адреса та місцезнаходження 
03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 42 
03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 42 

Телефон-факс (044) 458-05-06 
Поточні рахунки 1.260070421900/980 в АБ "Брокбізнесбанк", МФО 300249 

2.26003301249709 в Центральній філії ПАТ ПІБ по м.Києву, МФО 322250 
3.260060421910/840/978/643/974 в АБ «Брокбізнесбанк", МФО 300249 

Основні види діяльностіФормування та оброблення листового скла, оптова та роздрібна торгівля 
скловиробами, здавання в оренду власного нерухомого майна 
Кількість працівників 55 (п'ятдесят п'ять) 
Кількість акціонерів 3 юридичні особи та 1103 фізичних осіб 
Голова правління Луцейко Юрій Степанович 
Головний бухгалтер Сімашева Наталія Валентинівна 
Найменування зберігача, з яким укладено угоду ПАТ "Ві Ей Бі Банк", 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5 
Найменування, місцезнаходження, телефон аудиторської фірми, з якою укладено угодуАФ "Імона -
Аудит", що діє на підставі свідоцтва №791 про внесення до реєс—тру суб'єктів аудиторської діяль—ності, 
виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. №98), подовжено рішенням Аудиторської 
палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 р. м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: 
(044) 565-77-22 

Назва Товариства та його адреса відображені в балансі вірно. Напрями діяльності Товариства відповідають 
чинному законодавству та його Статуту. 
2. Стан бухгалтерського обліку 
2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї 
діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного 
документального і взаємопов'язаного їх відображення. 
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом 
рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. 
2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі 
облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
Бухгалтерський облік ведеться у від—повідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, 
затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 
2.3. У 2011 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1-А від 01.01.2010 року, у зв'язку з 
набранням чинності Податкового Кодексу України, наказом № 9А від 31 березня 2011 рокубули внесені 
зміни до облікової політики Товариства в частині визначення первісної вартості основних засобів, 
нарахування амортизації основних засобів та собівартості виробництва продукції. 
2.4. На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться 
Товариством у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації 
бухгалтерського обліку. 
3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації). 
3.1. Облік наявних у підприємства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7, затвердженого наказом Мінфіна України від 27.04.2000 року № 92 зі 
змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 
25.11.2002 року. 
3.2. У 2011 році знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно облікової політики та П(С)БО 7 
по кожній одиниці основних засобів прямолінійним методом нарахування амортизації. 
3.3. Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2011 року складала 2015 тис. грн., знос 3523 тис. 
грн., первісна вартість - 5538 тис. грн., в тому числі первісна вартість по рахунках: 
103 "Будинки, споруди та передавальні пристрої" - 2815 тис. грн. 
104 "Машини та обладнання" - 2117 тис. грн. 
105 "Транспортні засоби" - 342 тис. грн. 
106 "Інструменти, прилади та інвентар" - 194 тис. грн. 
112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" - 70 тис. грн. 
3.4. Витрати на поточний ремонт основних засобів відносились на відповідні рахунки витрат виробництва. 
Основні засоби на початок 2011 року були зношені на 57,3 відсотків, на 31 грудня 2011 року їх зношеність 
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складала 63,6 %. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % при 
вводі їх в експлуатацію. 
3.5. Інвентаризація основних засобів проводилась згідно діючого законодавства та облікової політики 
Товариства. В 2011 році інвентаризація проведена згідно наказу № 26 від 04.10.2011 року станом на 01 
листопада 2011 року. 
3.6. Нематеріальних активів Товариство не має. У 2011 році надійшло основних засобів на 285 тис. грн.. 
Вибуття основних засобів здійснено на 16 тис. грн., знос на вибулі основні засоби, вартістю 16 тис. грн., 
нарахований в розмірі 100 відсотків. Переоцінка основних засобів у 2011 році не проводилась. 
4. Облік фінансових інвестицій. 
4.1. Товариство не мало довгострокових або поточних фінансових вкладень протягом 2011 року. 
5. Облік запасів. 
5.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат 
на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси" затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 
року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 
від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. 
5.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснювався за методом середньозваженої вартості, що 
відповідає вимогам чинного законодавства. 
5.3. Залишки запасів за 2011 рік збільшились на 60 тис. грн. та на 31 грудня 2011 року складали 1184 тис. 
грн., в тому числі - вартість виробничих запасів складала 265 тис. грн., залишки незавершеного 
виробництва - 304 тис. грн., залишки готової продукції - 497 тис. грн., вартість товарів - 118 тис. грн.. 
5.4. В Товаристві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду. Оцінка 

запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. 
5.6. Інвентаризація виробничих запасів та товарів на складах товариства здійснена згідно наказу № 26 від 
04.10.2011 року станом на 01 листопада 2011 року, незавершеного виробництва - станом на 1 грудня 2011 
року. 
6. Облік коштів і розрахунків. 

6.1. Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково. Облік касових операцій здійснюється згідне 
з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого 

Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637. 
6.2. Залишки грошових коштів в касі станом на 31 грудня 2011 року склали 2579,72 грн., на поточних 
рахунках - 889891,05 грн., що співпадає з даними балансу про грошові кошти в національній валюті - 892 
тис. грн.. 
6.3. Залишки каси не перевищують встановленого наказом № 3а від 01.02.2011 ліміту готівкових в сумі 
30000 грн.. Інвентаризація розрахунків з контрагентами Товариства здійснена згідно наказу № 26 від 
04.10.2011 року станом на 01 січня 2012 року. 
7. Облік дебіторської заборгованості. 
7.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО10 
"Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.1999 року із 
змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року. 
7.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги збільшилась з 457 тис. грн. станом на 1 січня 
2011 року до 552 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом станом на 31 грудня 2011 року складала 22 тис. грн.. Інша поточна дебіторська заборгованість 
зменшилась з 14 тис грн. станом на 1 січня 2011 року до 4 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року. 
Дебіторська заборгованість по розрахунках за виданими авансами збільшилась з 249 тис. грн. станом на 1 
січня 2011 року до 456 тис. грн. на 31 грудня 2011 року. 
7.3. Резерв сумнівних боргів нараховується з 1 січня 2011 року, станом на 31 грудня 2011 року залишок 
резерву сумнівних боргів склав 32 тис. грн.. До інших оборотних активів в розмірі 95 тис. грн. станом на 
31 грудня 2011 року віднесено сальдо рахунку 643 "Податкові зобов'язання" в сумі 2 тис. грн. та 644 
«Податковий кредит» в сумі 93 тис. грн.. 
8. Облік зобов'язань. 
8.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого наказом 
Мінфіну України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну 
України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. 
8.2. Поточні зобов'язання за 2011 рік збільшились з 493 тис. грн. станом на 1 січня 2011 року до 825 тис. 
грн. станом на 31 грудня 2011 року. Склад поточних зобов'язань на 31 грудня 2011 року такий: 
заборгованість за товари та послуги - 30 тис. грн. 
За розрахунками з бюджетом - 127 тис. грн. 
З оплати праці - 44 тис. грн. 
З учасниками - 1 тис. грн. 
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З одержаних авансів - 547 тис. грн. 
Інші поточні зобов'язання - 76 тис. грн. 
За розрахунками з бюджетом кредиторська заборгованість на 31 грудня 2011 року складає 127 тис. грн., в 
тому числі, з ПДВ - 62 тис. грн., податку на прибуток - 50 тис. грн., місцевих податків - 15 тис. грн.. 
9. Облік власного капіталу. 
9.1. Статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року складав 68754 грн., поділений на 65480 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 05 коп., сплачений повністю. На протязі 2011 року загальна 
сума Статутного капіталу не змінювалась, випуску цінних паперів у 2011 році не було. На 31 грудня 2011 
року 65840 іменних цінних паперів були зареєстровані за 3 юридичними та 1103 фізичними особами. 
Порядок формування Статутного фонду відповідає вимогам Закону України "Про господарські 
товариства". 

9.2. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку № 40 "Статутний капітал", склад акціонерів 
наведено в таблиці: 

№№ 
п/пЗасновники 
статутному фонді (% 

Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн.) Частка у 

Фізичні особи 
Юридичні особи: 
АТЗТ "Інвестиційний 

6586 

фонд "Київська Русь МДС" 2830 

ЗАТ "Голден Гейт Бізнес" 4101 

ЗАТ "Компанія "Асоціація "Україна" 51963 

6915,30 

2971,50 

4306,05 

54561,15 

10,058 

4,3219 

6,263 

79,3571 

Всього 65 480 68 754,00 100,00 

9.3. Інший додатковий капітал станом на 31 грудня 2011 року складає 1415 тис. грн. і представляє собою 
суму дооцінки основних засобів за минулі роки. Резервний капітал станом на 31 грудня 2011 року складає 
17 тис. грн. На протязі 2011 року сума резервного та іншого додаткового капіталу не змінювались. 
9.4. Нерозподілений прибуток Товариства, що на 1 січня 2011 року складав 2400 тис. грн., збільшився за 
рахунок прибутку, отриманого від діяльності у 2011 році в розмірі 496 тис. грн., таким чином, станом на 
31 грудня 2011 року нерозподілений прибуток склав 2896 тис. Грн.. Облік прибутку минулого року 
відображено вірно. Використання прибутку на виплату дивідендів та відрахування до резервного капіталу у 
2011 році не відбувалось. 
10. Облік витрат виробництва. 

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 
"Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та 
доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 
року, № 989 від 25.11.2002 року, та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках тільки 9 класу. 

За 2011 рік витрати Товариства склали 3226 тис. грн., з них адміністративні витрати склали 1396 
тис. грн., витрати на збут - 560 тис. грн., інші операційні витрати - 1270 тис. грн.. Собівартість 
реалізованої продукції у 2011 році склала 10419 тис. грн.. 
10.2. За елементами операційних витрат в 2011 році витрати Товариства поділяються на: 
матеріальні затрати - 8196 тис. грн. 
Витрати на оплату праці - 1598 тис. грн. 
Відрахування на соціальні заходи - 576 тис. грн. 
Амортизація - 518 тис. грн. 
Інші операційні витрати - 2368 тис. грн.. 
10.3. Витрати виробництва відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами 
періоду одночасно з визнанням доходу. 
11. Облік доходів. 
11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції, товарів відповідають П(С)БО 15 "Дохід", 
затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, 
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внесеними наказом Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року. 
11.2. За 2011 рік Товариством отримана виручка в розмірі 13756 тис. гривень. Оскільки Товариство є 
платником податку на додану вартість, то чистий дохід (за вирахуванням ПДВ в сумі 2250 тис. грн.) склав 
11506 тис. грн. При собівартості реалізованих товарів та послуг в сумі 10419 тис. грн. валовий прибуток 
від операційної діяльності одержано в сумі 1087 тис. грн.. Інші операційні доходи отримані в сумі 2842 
тис. грн., в тому числі, доходи від оренди та за відповідальне зберігання склали 2442 тис. грн., від 
реалізації оборотних активів - 207 тис грн. та інші - 193 тис. грн.. 
З врахуванням витрат в розмірі 3226 тис. грн., фінансовим результатом діяльності Товариства за 2011 рік 
став прибуток в розмірі 703 тис. грн.. Після вирахування податку на прибуток, нарахованого в сумі 207 тис 
грн., чистий прибуток склав 496 тис. грн.. 
11.4. Датою реалізації продукції у бухгалтерському обліку вважається дата відвантаження . В податковому 
обліку - перша з подій: оплата чи відвантаження товару. 
11.5. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності 
ведеться на рахунках 7 класу. 
11.6. Довідка про фінансовий стан додається. 
Довідка 
про фінансовий стан 
Публічного акціонерного товариства 

"Завод скловиробів" 
станом на 31.12.2011 р. 
Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми № 1 "Баланс" та форми № 2 "Звіт 
про фінансові результати" за 2011 рік. 
ПоказникФормула розрахункуЗначення показникаНормативне значення 
31.12.1031.12.11 

12345 
Коефіцієнт абсолютної ліквідностіФ.1(р.220+р. 230 +р. 240)/ф 1 р.6200,471,080,25-0,5 
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)Ф.1 р. 260/ф1р.6204,323,881,0-2,0 
Коефіцієнт загальної ліквідностіФ. 1 р. 260 / ф. 1 р.480 + р. 6204,323,881,0-2,0 
Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)Ф.1 р. 380/ф1р.6400,890,840,25-0,5 
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталомФ1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ ф. р.3800,130,190,5-1,0 
Коефіцієнт зносу основних засобівФ.1 р 032/ф1 р. 0310,570,643більшення 
Коефіцієнт валового доходуФ.2 р. 050/ф2 р.0100,120,08Зменшення 
Коефіцієнт рентабельності активівФ 2 р.220 або 225 / (Ф 1 р. 280 гр.3 + Ф1 р.280 гр. 4) / 
20,010,10Збільшення 
Чистий оборотний капітал (тис. Грн..)Ф.1 р. 260 - р. 62016392380Збільшення 

Показники абсолютної та загальної ліквідності на початок та кінець 2011 року вищі за максимальні 
нормативні значення. У зв'язку з наявністю власного капіталу, що більше ніж у п'ять разів перевищує суму 
зобов'язань, коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та покриття зобов'язань власним 

капіталом також досягнуті вищими за нормативні значення станом на 31 грудня 2011 року. У порівнянні з 
2010 роком виросло значення коефіцієнту рентабельності активів. Сума чистого оборотного капіталу 
станом на 31 грудня 2011 року зросла та складає 2380 тис. грн.. 
Завдяки наявності в складі власного капіталу нерозподіленого прибутку, іншого додаткового та резервного 
капіталу, станом на 31 грудня 2011 року Товариство має вартість чистих активів в розмірі 4397 тис. грн., 
що значно перевищує розмір статутного капіталу в сумі 69 тис. грн.. 
Все вищенаведене, а також прибутковість діяльності Товариства на протязі п'яти останніх років, дає 
підставу свідчити про перспективу його подальшого успішного розвитку та безперервного функціонуванн 
як суб'єкта господарювання. 
Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності 

Товариства за 2011 рік, вважаємо за необхідне навести іншу особливу інформацію про наступне: 
- згідно наказу № 8-к від 21.01.2011 року, після відлустки по догляду за дитиною, приступила до 

обов'язків головного бухгалтера Сімашева Наталія Валентинівна, тимчасово виконуюча обовязки 
головного бухгалтера Надєєва Наталія Іванівна переведена на посаду заступника головного бухгалтера. 
Аудиторська фірма "Імона -Аудит". Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 
№ 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та 
подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. 
Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне 
до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
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фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів. 

Генеральний директор О.В. Величко 
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 
23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 
23.04.2012 р.) 

Дата аудиторського висновку: 02 квітня 2012 року 

Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 
тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75 

Інформація про основні види продукції або послуг 

Також ми постачаємо нашу продукцію в торгові мережі ТОВ «Епіцентр» ( 100 тис. грн. за 2011р.), ТОВ 
«Леруа Мерлен Україна» ( 95 тис. грн..) 
Наші основні покупці : 
ПП «Арт -Інтер єр» ( реалізовано продукції на суму 309 тис. грн..) 
ПП «Дельта -Д» ( реалізовано продукції на суму 277 тис. грн.) 
ТОВ «Стіл майстер» ( реалізовано продукції на суму 395 тис. грн. ) 
ТОВ «Сушия» 9реалізовано продукції на суму 343 тис. грн.) 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 

Придбали Продали 

2007 638704,00 422174,96 
2008 398661,21 149289,83 
2009 181306,51 12045,21 
2010 675993,00 47266,68 
2011 277071,64 12815,17 

Інформація про основні засоби емітента 

У 2011 році надійшло основних засобів ( машини і обладнання -171.8 тис. грн., інструменти, прилади , 
інвентар- 25.2 тис. грн., інші основні засоби- 13.1 тис. грн. 
Витрати на ремонт передавальних пристроїв- 67 тис. грн.). Вибуття основних засобів здійснено на 13 тис. 
грн., знос на вибулі основні засоби нарахований у розмірі 100 відсотків.Переоцінка основних засобів у 
2011 році не проводилась. 
Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2011року склала 2015 тис. грн., знос -3453 тис. грн., 
первісна вартість - 5468 тис. грн. Основні засоби на початок 2011 року були зношені на 57,3 %, на 
31.12.2011 року їх зношеність склала 63,2 %. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів 
нараховується в розмірі 100 % при вводі їх в експлуатацію. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 

Серед фінансово-економічних проблем слід відзначити наступні:-
-недостатній обсяг обігових коштів; 

- недосконалість податкової системи, яка обмежує зростання виробництва. 
На підприємстві поступово вирішується питання фізичного та морального зносу обладнання, що є однією з 
проблем. 
Соціальною проблемою ми бачимо низький платоспроможний попит населення, та як наслідок цього 
обмеження попиту та його росту. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 

2775 грн ( дві тисячі сімсот сімдесят п ять грн.).Штрафні санкції при перевірці. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 

ПАТ"Завод скловиробів" у своїй діяльності намагається працювати на принципах самоокупаємості та 
самофінансування. 
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Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 

Підприємство не має такого роду договорів. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 

Планується постійне розширення та поновлення асортименту випускаємої продукції. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 

Емітент досліджень та розробок не проводив. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент 

Емітент не виступає стороною в будь-яких судових справах. 

Інша інформація 

Девіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались. 
Основні постачальники сировини та матеріалів : 
ТОВ «Гамма-Гласс» за 2011р.-4446 тис. грн.. 
ІІІІ « Промбуд» за 2011р.-96 тис. грн.. 
ІІІІ «Склопромторг» за 2011р.- 778 тис. грн. 
ТОВ «ТД «Пролетарій» за 2011р. -1151 тис. грн.. 
Це постачальники листового скла та дзеркал листами. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. 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 на кінець на початок на кінець на початок на кінець 
періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 2248 2015 0 0 2248 2015 

будівлі та споруди 1236 1244 0 0 1236 1244 

машини та обладнання 906 676 0 0 906 676 

транспортні засоби 66 44 0 0 66 44 

інші 40 51 0 0 40 51 

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2248 2015 0 0 2248 2015 

Опис: У 2011 році надійшло основних засобів ( машини і обладнання -171.8 тис. грн., інструменти, прилади , 
інвентар- 25.2 тис. грн., інші основні засоби- 13.1 тис. грн. 
Витрати на ремонт передавальних пристроїв- 67 тис. грн.). Вибуття основних засобів здійснено на 13 тис. грн., знос 
на вибулі основні засоби нарахований у розмірі 100 відсотків.Переоцінка основних засобів у 2011 році не 
проводилась. 
Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2011року склала 2015 тис. грн., знос -3453 тис. грн., первісна 
вартість - 5468 тис. грн. Основні засоби на початок 2011 року були зношені на 57,3 %, на 31.12.2011 року їх 
зношеність склала 63,2 %. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % при 
вводі їх в експлуатацію. 
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
Статутний капітал (тис. грн.) 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 

4397 
69 
69 

3901 
69 
69 

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 4328 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4328 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 3832 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3832 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 
виникнення частина боргу 

(тис.грн.) 
користування 

коштами (% річних) 
погашення 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

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

кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 127 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання X 698 X X 
Усього зобов'язань X 825 X X 
Опис: Емітент не має зобов'язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними 
паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
N Основний Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
з/п вид 

продукції у у грошовій у відсотках у у грошовій у відсотках 
натуральній формі до всієї натуральній формі до всієї 

формі (тис. грн.) виробленої формі (тис. грн.) реалізо-
(фізична продукції (фізична ваної 
од. вим.) од. вим.) продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дзеркала 6660 шт. 1125,7 11,3 7173 1162,4 11,6 

серійні 

2 Скляні меблі 1442 шт. 952,1 19,5 1705 950,8 9,5 
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13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
N 
з/п 

Склад витрат Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 

продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Матеріальні затрати 61,9 

2 Витрати на оплату праці 16,4 

3 Інші витрати 17,9 

2011 р. ©SMA 00293290 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

http://www.pdffactory.com


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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 

у стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
21.01.2011 25.01.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2009 1 0 
2 2010 2 0 
3 2011 1 0 

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

Реєстраційна комісія X 
Акціонери X 
Реєстратор X 
Депозитарій X 
Інше (запишіть) д/н 

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

Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

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

Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (запишіть) д/н 

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

Реорганізація X 
Внесення змін до статуту товариства X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

X 

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

X 

Інше (запишіть) Позачергові збори у звітному періоді не скликались 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб) 
Кількість членів наглядової ради 7 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 

5 

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

Стратегічного планування X 
Аудиторський X 
З питань призначень і винагород X 
Інвестиційний X 
Інше (запишіть) д/н 

Інше (запишіть) д/н 

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

ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (запишіть) д/н 

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (запишіть) д/н 
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками? 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

Інше (запишіть) д/н 

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 

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

Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) 
Загальний відділ 
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 
Юридичний відділ (юрист) 
Секретар правління 
Секретар загальних зборів 
Секретар наглядової ради 
Корпоративний секретар 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами 
д/н 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу 
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так так ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

так ні ні ні 

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

ні ні ні ні 

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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

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

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

так 
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X 
Положення про наглядову раду X 

Положення про виконавчий орган (правління) X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 

Положення про ревізійну комісію X 
Положення про акції акціонерного товариства X 

Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (запишіть) д/н 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів 

надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

документів 
надаються на 

запит 
акціонера 

розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати так так ні так ні 
діяльності 

Інформація про акціонерів, які ні ні ні так так 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 
Інформація про склад органів так так ні так ні 
управління товариства 
Статут та внутрішні документи ні ні ні так ні 

Протоколи загальних зборів ні ні ні так так 
акціонерів після їх проведення 
Розмір винагороди посадових ні ні ні ні ні 
осіб акціонерного товариства 

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

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

Так Ні 

Не проводились взагалі X 

Менше ніж раз на рік X 

Раз на рік X 

Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 

Наглядова рада X 

Правління або директор X 

Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 
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З якої причини було змінено аудитора? 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X 
Інше (запишіть) д/н 

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

Так Ні 

Ревізійна комісія X 

Наглядова рада X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились X 

Інше (запишіть) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
Так Ні 

З власнї ініціативи X 

За дорученням загальних зборів X 

За дорученням наглядової ради X 

За зверненням виконавчого органу X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X 

Інше (запишіть) д/н 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги ні 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

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

Так Ні 
Випуск акцій X 
Випуск депозитарних розписок X 
Випуск облігацій X 
Кредити банків X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
Не визначились X 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж не визначились 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у т а к 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 

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

Не задовольняв професійний рівень особи ні 
Не задовольняли умови договору з особою ні 
Особу змінено на вимогу: 
акціонерів ні 

суду ні 
Інше (запишіть) Протягом звітного періоду Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на акції 

у депозитарній системі України. 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 
яким органом 
управління прийнятий 

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні) 
укажіть яким чином 
його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року 

д/н 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 

СКЛОВИРОБІВ" 

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ 

Організаційно- Публічне акціонерне товариство 
правова форма 
господарювання 

Орган державного Не визначено 
управління 

Вид економічної Формування та оброблення листового скла 
діяльності 
Середня кількість працівників (1) 56 
Одиниця виміру: тис. грн. 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за СПОДУ 

за КВЕД 

КОДИ 

2012.01.01 

00293290 

8038900000 

233 

0 

26.12.0 

Адреса вул. Машинобудівна, 42, м. Київ, Солом'янський, 03067 

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

Баланс 
на 31.12.2011 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 
залишкова вартість 010 0 0 
первісна вартість 011 0 0 
накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 1 0 
Основні засоби: 

залишкова вартість 030 2248 2015 
первісна вартість 031 5269 5538 
знос 032 ( 3021 ) ( 3523 ) 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
первісна вартість 036 0 0 
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 
інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 13 3 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом І 080 2262 2018 
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1 2 3 4 
II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 153 265 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 381 304 
Готова продукція 130 486 497 
Товари 140 104 118 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160 457 552 
первісна вартість 161 457 584 
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 32 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
з бюджетом 170 0 22 
за виданими авансами 180 249 456 
з нарахованих доходів 190 0 0 
із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 4 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 234 892 
у тому числі в касі 231 3 3 
в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 54 94 
Усього за розділом II 260 2132 3204 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІУ. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 4394 5222 
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Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 69 69 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 1415 1415 
Резервний капітал 340 17 17 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2400 2896 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 3901 4397 
Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 ( 0 ) ( 0 ) 
Цільове фінансування(2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 0 0 

III. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 0 0 

IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 51 30 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з одержаних авансів 540 305 547 
з бюджетом 550 95 127 
з позабюджетних платежів 560 0 0 
зі страхування 570 0 0 
з оплати праці 580 0 44 
з учасниками 590 1 1 
із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

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

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 41 76 
Усього за розділом IV 620 493 825 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 4394 5222 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: д/н 

Керівник Луцейко Юрій Степанович 

Головний бухгалтер Сімашева Наталія Валентинівна 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ" 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

КОДИ 
2012.01.01 

00293290 

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИИ 
Орган державного Не визначено 
управління 
Організаційно-правова Публічне акціонерне товариство 
форма господарювання 
Вид економічної Формування та оброблення листового скла 
діяльності 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за КОАТУУ 
за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

8038900000 
0 

233 

26.12.0 

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13756 11370 
Податок на додану вартість 015 ( 2250 ) ( 1895 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 11506 9475 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 10419 ) ( 8144 ) 
Валовий: 

прибуток 
050 1087 1331 

збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 2842 2181 

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1396 ) ( 2262 ) 
Витрати на збут 080 ( 560 ) ( 398 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 1270 ) ( 718 ) 

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 

100 703 134 

збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи(1) 130 0 4 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 1 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток 
170 703 137 

збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
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1 2 3 4 
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 207 95 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 
190 496 42 

збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 

доходи 
200 0 0 

витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий: 

прибуток 
220 496 42 

збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код За звітний За попередній 

рядка період період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 8196 6266 
Витрати на оплату праці 240 1598 1391 
Відрахування на соціальні заходи 250 576 572 
Амортизація 260 518 241 
Інші операційні витрати 270 2368 2323 
Разом 280 13256 10793 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 65480 65480 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 65480 65480 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 7,58 0,64 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 7,58 0,64 
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 

Примітки: д/н 

Керівник Луцейко Юрій Степанович 

Головний Сімашева Наталія Валентинівна 
бухгалтер 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ" 

СОЛОМ'ЯНСЬКИИ 

Публічне акціонерне товариство 

Формування та оброблення листового скла 

Територія 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 
Вид економічної 
діяльності 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

Форма N 3 
Код за ДКУД 

КОДИ 

2012.01.01 

00293290 

8038900000 

233 

26.12.0 

1801004 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 16817 13990 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 317 149 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2 8 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 30 18 
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 237 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

090 ( 12809 ) ( 10064 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 41 ) 
Повернення авансів 100 ( 29 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 1255 ) ( 1217 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 684 ) ( 493 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 167 ) ( 96 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 847 ) ( 818 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 421 ) ( 411 ) 
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 248 ) ( 374 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 943 651 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 943 651 

2011 р. ©SMA 00293290 „ ljC1_ х х Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

http://www.pdffactory.com


1 2 3 4 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

фінансових інвестицій 
180 0 0 

необоротних активів 190 0 0 
майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 
відсотки 

210 0 0 

дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання: 

фінансових інвестицій 
240 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 250 ( 285 ) ( 676 ) 
майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -285 -676 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -285 -676 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 658 -25 
Залишок коштів на початок року 410 234 259 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 892 234 

Примітки: д/н 

Керівник Луцейко Юрій Степанович 

Головний Сімашева Наталія Валентинівна 
бухгалтер 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" 

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ 

Орган державного управління Не визначено 
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство 
Вид економічної діяльності Формування та оброблення листового скла 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 

Дата 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

КОДИ 

2012.01.01 

00293290 

8038900000 

0 

233 

26.12.0 

Звіт про власний капітал 
за 2011 р. 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом 
капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал 

капітал капітал прибуток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 69 0 0 1415 17 2400 0 0 3901 

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок 050 69 0 0 1415 17 2400 0 0 3901 
на початок року 
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Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ( 0 ) ( 0 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

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

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 0 0 0 0 0 496 0 0 496 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неоплаче-
ний 

капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 496 0 0 496 

Залишок на кінець року 300 69 0 0 1415 17 2896 0 0 4397 

Примітки: д/н 

Керівник Луцейко Юрій Степанович 

Головний Сімашева Наталія Валентинівна 
бухгалтер 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" 

Територія СОЛОМЯНСЬКИЙ 
Орган державного управління Не визначено 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
господарювання 

Вид економічної діяльності Формування та оброблення листового скла 

Дата 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД 

КОДИ 

2012.01.01 

00293290 
8038900000 

0 
233 

26.12.0 

Одиниця виміру: тис. грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2011 рік 

I. тН ематері альні активи 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
рядка 

Залиш ок на 
почато к року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
рядка 

первісна 
(переоці 

нена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 

Права користування природними 
ресурсами 

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

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 
власності 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

вартість створених підприємством нематеріальних активів 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081 

(082 

(083 

(084 

(085 
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II. Основні засоби 

Групи матеріальних 
активів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року Надійшло 

за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
Групи матеріальних 

активів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року Надійшло 

за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою орендою 

передані в 
оперативну оренду 

Групи матеріальних 
активів 

Код 
рядка 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності первісної 

(пере-
оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

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

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 2758 1522 67 0 0 10 10 69 0 0 0 2815 1581 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 1948 1042 172 0 0 3 3 394 0 0 0 2117 1433 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 342 276 0 0 0 0 0 22 0 0 0 342 298 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 156 116 38 0 0 0 0 25 0 0 0 194 141 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 65 65 8 0 0 3 3 8 0 0 0 70 70 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 5269 3021 285 0 0 16 16 518 0 0 0 5538 3523 0 0 0 0 
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З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 

вартість оформлених у заставу основних засобів 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 

(261) 

(262) 

(263) 

(264) 

(2641) 

(265) 

(2651) 

(266) 

(267) 

(268) 

(269) 

425 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 277 0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 

300 8 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 285 0 

З рядка 340 графа 3 

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421) 

за справедливою вартістю (422) 

за амортизованою собівартістю (423) 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 

за справедливою вартістю (425) 

за амортизованою собівартістю (426) 
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V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 2442 262 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 207 373 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 3 

Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 193 632 

у тому числі: відрахування до резерву 
сумнівних боргів 

491 X 32 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами) (631) 

0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 0 % 

(632) 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 0 
продукції основної діяльності (633) 
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VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 3 

Поточний рахунок у банку 650 889 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 892 

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 0 
(691). 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на початок 

року 

Збільшення 
за звітний рік 

Викорис-
тано у 

звітному 
році 

Сторно-
вано 

невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році 

Сума 
очікуваного 

відшкоду-
вання витрат 

іншою 
стороною, 

що врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 

нарахо-
вано 

(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

Викорис-
тано у 

звітному 
році 

Сторно-
вано 

невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році 

Сума 
очікуваного 

відшкоду-
вання витрат 

іншою 
стороною, 

що врахована 
при оцінці 

забезпечення 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

760 0 0 0 0 0 0 0 

770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 32 0 0 0 0 32 

Разом 780 0 32 0 0 0 0 32 
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VIII. Запаси 
Найменування показника Код рядка Балансова вартість 

на кінець року 
Переоцінка за рік Найменування показника Код рядка Балансова вартість 

на кінець року збільшення чистої 
вартості реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 129 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 55 0 0 

Паливо 820 72 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали 840 0 0 0 

Запасні частини 850 0 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 9 0 0 

Незавершене виробництво 890 304 0 0 

Готова продукція 900 497 0 0 

Товари 910 118 0 0 

Разом 920 1184 0 0 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 1184 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками непогашення Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

940 584 508 73 3 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 4 4 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0 
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік 

1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

валова замовників 1120 0 

валова замовникам 1130 0 

з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 197 

Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 

1220 13 

на кінець звітного року 1225 3 

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 

1230 0 

на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати -
усього 

1240 207 

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 

1241 197 

зменшення (збільшення) відстрочених 
податкових активів 

1242 10 

збільшення (зменшення) відстрочених 
податкових зобов'язань 

1243 0 

Відображено у складі власного капіталу -
усього 

1250 0 

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 

1251 0 

зменшення (збільшення) відстрочених 
податкових активів 

1252 0 

збільшення (зменшення) відстрочених 
податкових зобов'язань 

1253 0 
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 518 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 
будівництво об'єктів 

1311 0 

придбання (виготовлення) та поліпшення 
основних засобів 

1312 0 

з них машини та обладнання 1313 0 

придбання (створення) нематеріальних 
активів 

1314 0 

погашення отриманих на капітальні 
інвестиції позик 

1315 0 

1316 0 

1317 0 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних 
активів 

Код 
ряд-
ка 

Обліковуються за первісною вартістю Інші зміни за рік 
Групи біологічних 

активів 
Код 
ряд-
ка 

залишок на 
початок року 

надій-
шло 
за рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік 

втрати 
від змен-

шення 
корис-
ності 

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на кінець 
року 

залишок 
на 

початок 
року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

Групи біологічних 
активів 

Код 
ряд-
ка 

первісна 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

надій-
шло 
за рік первісна 

вартість 
накопи-

чена 
аморти-

зація 

нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік 

втрати 
від змен-

шення 
корис-
ності 

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

первісна 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

залишок 
на 

початок 
року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи -
усього в тому числі: 

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

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

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

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

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

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів 
і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 
власності (1433) 

2011р ©SMA 00293290 „ ljC1_ х х Документ создан с помощью незарегистрированном версии pdfFactory Pro www. pdffactory. com 

0 

0 

0 

http://www.pdffactory.com


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

Найменування показника Код Вартість 
Витрати, 

пов'язані з 
Результат від первісного 

визнання Уцінка Виручка від Собівар-
Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 
ряд-
ка 

первісного 
визнання 

біологічни-
ми перетво-

реннями 

дохід витрати реалізації тість 
реалізації 

реалізації первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

активи рослинництва - усього 
у тому числі: 

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

пшениця 
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

активи тваринництва - усього 
у тому числі: 

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

великої рогатої худоби 
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

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

Керівник Луцейко Юрій Степанович 

Головний Сімашева Наталія Валентинівна 
бухгалтер 
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