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.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00333888
4. Місцезнаходження
08290, Київська обл., м.Iрпiнь (смт. Гостомель), пл.Рекунова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
044-392-41-99, 04597-3-13-92
6. Електронна поштова адреса
roman.borushchak@vetropack.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

26.04.2016

Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери
України», № 77

27.04.2016

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.vetropack.
ua
(адреса сторінки)

(дата)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. 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)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що
Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про рейтингове агентство
не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки. Iнформацiя про
дивiденди не надається, тому що Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: у зв'язку
iз наявними збитками не спрямовувати кошти на нарахування та виплату дивiдендiв за 2014
рiк. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало
випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому
що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi
папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних
паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не
надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових
цiнних паперiв. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не
випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Вiдомостi про
аудиторський висновок (звiт) не надається, тому що публiчнi акцiонернi товариства надають
текст аудиторського висновку (звiту). Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 490413
3. Дата проведення державної реєстрації
10.08.1993
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
55500095
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
641
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.13 - Виробництво порожнистого скла
46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
46.76 - Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Роздiлу III глави 4 пункту 1.5
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не
заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26003439063
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26004439062
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
реалiзацiя (вiдпуск),
використання прекурсорiв

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АГ №501814 14.10.2010 Державний комiтет України з 14.10.2015
питань контролю за
наркотиками
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

(списку 3 таблицi IV ) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис

Пiсля завершення строку дiї Лiцензiї планується продовження її
строку дiї.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
01.03.2010

Опис

Дата призначення особи
на посаду
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на
корпоративного
посаду корпоративного секретаря
секретаря
2
3
01.07.2015
Панайiрджи Тетяна Олександрiвна
Iнформацiя про досвiд роботи корпоративного секретаря - працює
корпоративним секретарем АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" за
сумiщенням iз основною посадою Юрисконсульта.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Попереднє мiсце роботи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕГА
Партнерз".
Вказати причину звiльнення (припинення повноважень) попереднього
корпоративного секретаря - Рiшення Наглядової ради (Протокол № 22-06/2015
вiд 22.06.2015 р.).

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Орендне пiдприємство
"Гостомельський склозавод"

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

-

Місцезнаходження

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

32000, Київська обл., -, -

0

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

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiрник Андрiй Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СК 230416 21.05.1996 Iрпiнський МВ ГУ МВМ України в Київськiй областi
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Комерцiйний директор ВАТ "Гостомельський склозавод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.02.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Голова Правлiння органiзовує та керує роботою Правлiння, скликає та визначає порядок
денний засiдань Правлiння, забезпечує ведення протоколiв таких засiдань. Голова Правлiння без
довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляє
iнтереси Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та дає
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видає довiреностi
третiм особам на вчинення певних дiй вiд iменi Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Наглядовою радою Товариства 23.02.2015 р.
прийнято рiшення продовжити строк обрання (переобрання) Голови Правлiння Гiрника Андрiя
Павловича на 2 (два) наступнi роки - з 24.02.2015 р. по 23.02.2017 р.
Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - згiдно контракту, доходи у натуральнiй
формi - не виплачувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв: Комерцiйний директор
ВАТ "Гостомельський склозавод", Голова правлiння ВАТ "Гостомельський склозавод",
заступник голови правлiння - генеральний директор АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Заступник Голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстоф Бургермайстер
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
F 3392478 08.10.2007 виданий Frauenfeld TG (Швейцарiя)
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член правлiння Vetropack Holding AG.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.02.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно зi Статутом, а саме бере участь у керiвництвi
поточною дiяльнiстю товариства в межах рiшень про розподiл обов'язкiв Голови правлiння, як
правило виконує функцiї Голови правлiння в разi його вiдсутностi.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Наглядовою радою Товариства 23.02.2015 р.

прийнято рiшення продовжити строк обрання (переобрання) заступника Голови Правлiння
Крiстофа Бургермайстера на 2 (два) наступнi роки - з 24.02.2015 р. по 23.02.2017 р.
Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - згiдно контракту, доходи у натуральнiй
формi - не виплачувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 29 рокiв. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв: Член правлiння
Vetropack Holding AG (напрямок корпоративного розвитку та управлiння людськими
ресурсами), Член правлiння Vetropack Austria Holding AG. Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дейвiд Жак
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Х 4950764 18.06.2013 виданий Zurich ZH (Швейцарiя)
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член правлiння Vetropack Holding AG.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.02.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Дейвiд Жак вiдповiдає за фiнансову стабiльнiсть пiдприємства, наявнiсть вiльних
обiгових коштiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Наглядовою радою Товариства 23.02.2015 р.
прийнято рiшення продовжити строк обрання (переобрання) члена правлiння Дейвiда Жака на 2
(два) наступнi роки - з 24.02.2015 р. по 23.02.2017 р.
Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - згiдно контракту, доходи у натуральнiй
формi - не виплачувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв: Член правлiння
Vetropack Holding AG. (напрям фiнанси, контроллiнг та iнформацiйнi технологiї), Член
правлiння Vetropack Austria Holding AG. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комаренко Олена Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 300143 05.11.2013 Iрпiнський МВ УДМС України в Київськiй областi
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера з податкового облiку АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
03.10.2014, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно iз посадовою iнструкцiєю:
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв,
установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства.
Органiзовує роботу бухгалтерської служби та контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Вимагає вiд усiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання
порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - згiдно штатного розпису, доходи у
натуральнiй формi - не виплачувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
головного бухгалтера по податковому облiку, головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Дмитро Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 482971 27.05.1997 Московський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Президент Асоцiацiї пiдприємств скляної промисловостi "Скло України".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання та головує на них, готує доповiдь та
звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової
ради Олiйника Дмитра Миколайовича у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу членiв Наглядової ради, а рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2015 року (протокол № 1404/2015) було обрано Головою Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак

Гостомельський Склозавод".
Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - згiдно контракту, доходи у натуральнiй
формi - не виплачувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв: Голова наглядової
ради АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", Президент Асоцiацiї пiдприємств скляної
промисловостi "Скло України".
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Президент Асоцiацiї пiдприємств скляної
промисловостi "Скло України", мiсцезнаходження 04074, м.Київ, вул.Новозабарська, буд.2/6.
1) Посада
Заступник голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клод Раймонд Корна (Claude Raymond Cornaz)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Х 3590984 08.05.2012 виданий Zurich ZH (Швейцарiя)
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Ради директорiв Vetropack Holding Ltd.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Виконує обов'язки Голови Наглядової ради в разi його вiдсутностi або неможливостi виконувати
обов'язки. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.14.04.2015р. рiчними Загальними
зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової
ради Клода Раймонда Корна (Claude Raymond Cornaz) у зв'язку iз припиненням повноважень
попереднього складу членiв Наглядової ради, а рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2015 року
(протокол № 14-04/2015) було обрано Заступником голови Наглядової ради Публiчного
акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод".
Як Заступник голови Наглядової ради винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному
перiодi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова Ради
директорiв Vetropack Holding Ltd, Голова правлiння Vetropack Holding AG.
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Голова правлiння Vetropack Holding Ltd.,
мiсцезнаходження: CH-8180, Switzerland, Bulach, Schutzenmattstrasse 226.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марчелло Монтiшi (Marcello Montisci)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

YА 4030921 10.10.2012 виданий Iталiєю
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник департаменту маркетингу i продажiв Vetropack Holding Ltd.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової
ради Марчелло Монтiшi (Marcello Montisci) у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу членiв Наглядової ради.
Як член Наглядової ради винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Керiвник
департаменту маркетингу i продажiв Vetropack Holding AG, Член правлiння Vetropack Holding
Ltd (напрям маркетинг, планування та продажi).
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Член правлiння (напрям маркетинг, планування та
продажi) Vetropack Holding AG, мiсцезнаходження: CH-8180, Switzerland, Bulach,
Schutzenmattstrasse 226.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Едуард Штайнiнгер (Eduard Steininger)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Р 3098266 04.09.2008 виданий Австрiєю
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Vetropack Austria Holding A.G.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової
ради Едуарда Штайнiнгера (Eduard Steininger) у зв'язку iз припиненням повноважень

попереднього складу членiв Наглядової ради.
Як член Наглядової ради винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 43 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор
Vetropack Austria Holding A.G., директор Vetropack Austria GmbH.
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Директор Vetropack Austria Holding A.G.,
мiсцезнаходження: AT-3380 Pochlarn, Manker Strabe 49, Austria.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iнге Йошт (Inge Jost)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Х 0669652 04.06.2013 виданий Zurich ZH (Швейцарiя)
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник юридичного департаменту Vetropack Holding Ltd.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно займаної посади.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової
ради Iнге Йошт (Inge Jost) у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв
Наглядової ради.
Як член Наглядової ради винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 34 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: юридичний
радник, юрисконсульт, керiвник юридичного департаменту Vetropack Holding AG.
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Керiвник юридичного департаменту Vetropack
Holding AG, мiсцезнаходження: CH-8180, Switzerland, Bulach, Schutzenmattstrasse 226.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Вiталiй Вiталiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 778890 20.07.2007 Голосiївський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) Рік народження
1974
5) Освіта

Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юрисконсульт ТОВ "Система Консалтинг".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Голови Ревiзiйної
комiсiї Павленко Вiталiй Вiталiйович у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу членiв Ревiзiйної комiсiї.
Як Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Загальний стаж роботи 21 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: юрисконсульт,
юрист.
Обiймає посаду юриста в ТОВ "ЮК "ЛЕКС-ПАТРОНУС" мiсцезнаходження 04074, м.Київ,
вул.Новозабарська, буд.2/6.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабич Олена Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 758622 20.09.2005 Iрпiнський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник ПЕВ АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї Бабич Олену Анатолiївну у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
членiв Ревiзiйної комiсiї.
Як член Ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 21 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: економiст
ПЕВ, в.о.начальника ВОП та ЗП , начальник ПЕВ.

Обiймає посаду провiдний економiст вiддiлу контролiнгу АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод". На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучерява Марина Євгенiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СК 139859 13.02.1996 Iрпiнський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Бухгалтер ВАТ "Бучанський приладобудiвний завод "Веда".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 14.04.2015р. рiчними Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
(протокол №26 вiд 14.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї Кучеряву Марину Євгенiївну у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
членiв Ревiзiйної комiсiї.
Як член Ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний старж роботи - 21 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: бухгалтер.
Обiймає посаду економiста планово-економiчного вiддiлу АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод". На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Гiрник Андрiй
Павлович

Заступник Голови
правлiння
Член правлiння

Крiстоф
Бургермайстер
Дейвiд Жак

Головний
бухгалтер

Комаренко Олена
Миколаївна

Голова Наглядової
ради

Олiйник Дмитро
Миколайович

Член Наглядової
ради

Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї

Клод Раймонд
Корна (Claude
Raymond Cornaz)
Марчелло
Монтiшi (Marcello
Montisci)
Едуард
Штайнiнгер
(Eduard Steininger)
Iнге Йошт (Inge
Jost)
Павленко Вiталiй
Вiталiйович

Член Ревiзiйної
комiсiї

Бабич Олена
Анатолiївна

Член Ревiзiйної

Кучерява Марина

Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
105 349

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0,066436

6
105 34
9

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 751 23
5

8,041306

12 751
235

0

0

0

1

0,00000063

1

0

0

0

YА 4030921 10.10.2012 виданий
Iталiєю

1

0,00000063

1

0

0

0

Р 3098266 04.09.2008 виданий
Австрiєю

1

0,00000063

1

0

0

0

Х 0669652 04.06.2013 виданий
Zurich ZH (Швейцарiя)
СМ 778890 20.07.2007
Голосiївський РУ ГУ МВС
України в м.Києвi
СМ 758622 20.09.2005
Iрпiнський МВ ГУ МВС України
в Київськiй областi
СК 139859 13.02.1996 Iрпiнський

1

0,00000063

1

0

0

0

9

0,00000568

9

0

0

0

14 387

0,009073

14 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
СК 230416 21.05.1996 Iрпiнський
МВ ГУ МВМ України в
Київськiй областi
F 3392478 08.10.2007 виданий
Frauenfeld TG (Швейцарiя)
Х 4950764 18.06.2013 виданий
Zurich ZH (Швейцарiя)
СТ 300143 05.11.2013
Iрпiнський МВ УДМС України в
Київськiй областi
СН 482971 27.05.1997
Московський РУГУ МВС
України в м.Києвi
Х 3590984 08.05.2012 виданий
Zurich ZH (Швейцарiя)

комiсiї

Євгенiївна

МВ ГУ МВС України в
Київськiй областi

Усього

12 870 98
4

8,1168232

12 870
984

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Vetropack Austria Holding AG

Код за
ЄДРПОУ
-

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

03380, Австрiя, Pochlarn
Manker Strasse,, Objekt
50

135 297 9
05

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

Кількість
акцій
(шт.)

Усього

135 297 9
05

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
85,3229
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
85,3229

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

135 297 905

0

0

Кількість за видами акцій

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

135 297 905

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

14.04.2015
95,37
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї у складi 3 (трьох) осiб. 2. Про
затвердження рiчного звiту товариства (затвердження результатiв дiяльностi та
рiчної фiнансової звiтностi, складеної за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi) за 2014 рiк. 3. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2014
рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Правлiння за 2014 рiк. Визначення
основних напрямiв дiяльностi товариства на 2015 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Про припинення повноважень членiв
Наглядової ради. 6. Про обрання членiв Наглядової ради. 7. Про затвердження
умов договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради та уповноваження на
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради. 8. Про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Про затвердження умов договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної
комiсiї та уповноваження на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
11. Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новiй
редакцiї. 12. Про уповноваження осiб на пiдписання змiн до Статуту товариства у
формi нової редакцiї Статуту товариства. Про уповноваження осiб на здiйснення
реєстрацiї Статуту товариства у новiй редакцiї в органах державної реєстрацiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, немає.
Результати розгляду питань порядку денного: з першого питання порядку денного
ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на загальних
зборах
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
товариства
"Ветропак
Гостомельський Склозавод" у складi трьох осiб: Голова Лiчильної комiсiї Солодовнiк Юлiя Володимирiвна; Член Лiчильної комiсiї - Давиденко Юлiя
Геннадiївна; Член Лiчильної комiсiї - Антоненко Тетяна Миколаївна. З другого
питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт товариства, в тому
числi результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi за 2014 рiк. З третього питання
порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити чистий фiнансовий результат
Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод" в
сумi збиткiв 190 312 000 гривень 00 копiйок за наслiдками звiтного 2014 року. В
зв'язку iз наявними збитками, не спрямовувати коштiв на нарахування та виплату
дивiдендiв за 2014 рiк. З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк. Визначити основнi напрями дiяльностi
товариства на 2015 рiк. 2. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
3.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. З п'ятого питання порядку денного
ВИРIШИЛИ: припинити повноваження членiв наглядової ради, що були обранi
11 квiтня 2013 року у складi:
1) Олiйник Дмитро Миколайович;
2) Клод Р.Корна (Claude R.Cornaz);
3) Iнге Йошт (Inge Jost);
4) Едуард Штайнiнгер (Eduard Steininger);
5) Марчелло Монтiшi (Marcello Montisci).
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати до наглядової ради АТ
"Ветропак Гостомельський Склозавод" строком на 2 роки таких осiб:
1) Олiйник Дмитро Миколайович - громадянин України, 07.11.1964 року
народження (володiє 12751235 акцiями);
2) Клод Р.Корна (Claude R.Cornaz)- громадянин Швейцарiї, 13.01.1961 року
народження (володiє 1 акцiєю);
3) Iнге Йошт (Inge Jost)-громадянка Швейцарiї, 08.06.1960 року народження

(володiє 1 акцiєю);
4) Едуард Штайнiнгер (Eduard Steininger) - громадянин Австрiї, 22.09.1951 року
народження (володiє 1 акцiєю);
5) Марчелло Монтiшi (Marcello Montisci) - громадянин Iталiї, 21.12.1954 року
народження (володiє 1 акцiєю).
З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити такi умови
договорiв, що укладаються з членами наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод":
1.З головою наглядової ради - укласти строковий трудовий договiр зi строком дiї
до 13 квiтня 2017 року включно.
2.Iз заступником голови наглядової ради та членами наглядової ради - укласти
цивiльно-правовi безоплатнi договори зi строком дiї до 13 квiтня 2017 року
включно.
3. Уповноважити голову правлiння товариства Гiрника Андрiя Павловича
пiдписати договори (або додатковi угоди до iснуючих договорiв) з головою,
заступником голови та усiма членами наглядової ради.
З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: припинити повноваження
членiв ревiзiйної комiсiї, що були обранi 11 квiтня 2013 року у складi:
1) Павленко Вiталiй Вiталiйович;
2) Бабич Олена Анатолiївна;
3) Кучерява Марина Євгенiївна.
З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати до ревiзiйної комiсiї
АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" строком на 2 роки таких осiб:
1) Павленко Вiталiй Вiталiйович,
23.02.1974 року, Громадянин України (володiє 9 акцiями);
2) Бабич Олена Анатолiївна
23.07.1974 року, Громадянка України (володiє 14387 акцiями);
3) Кучерява Марина Євгенiївна, 15.05.1974 року, Громадянка України (акцiями
товариства не володiє).
З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити такi умови
договорiв, що укладаються з членами ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного
товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод":
1. З головою та членами ревiзiйної комiсiї - укласти цивiльно-правовi безоплатнi
договори зi строком дiї до 13 квiтня 2017 року включно.
2.Уповноважити голову правлiння товариства Гiрника Андрiя Павловича
пiдписати договори (або додатковi угоди до iснуючих договорiв) з головою та
членами ревiзiйної комiсiї.
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: внести змiни до Статуту
товариства та затвердити змiни шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. З
дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Уповноважити голову
загальних зборiв акцiонерiв Олiйника Дмитра Миколайовича та секретаря
загальних зборiв акцiонерiв Борущака Романа Романовича пiдписати нову
редакцiю Статуту товариства.
2.Уповноважити начальника юридичного вiддiлу пiдприємства Борущака Романа
Романовича та/або юрисконсульта пiдприємства Панайiрджи Тетяну
Олександрiвну подати Статут у новiй редакцiї та iншi необхiднi супроводжуючi
документи (реєстрацiйнi форми тощо) в компетентнi органи державної реєстрацiї.
позачергові
X
04.08.2015
95,21
Наглядовою радою Товариства було прийняте рiшення про скликання
позачергових загальних зборiв. Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї
у складi 3 (трьох) осiб. 2. Про схвалення значного правочину iз ПАТ

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", загальна сума якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за 2014 рiк. 3. Про
схвалення значного правочину iз ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА", загальна сума
якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за даними
рiчної звiтностi за 2014 рiк. 4. Про уповноваження осiб на пiдписання значних
правочинiв, загальна сума яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за 2014 рiк. 5. Про
уповноваження осiб подати реєстрацiйну картку про змiну пiдписантiв вiд iменi
юридичної особи.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Нанглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку
денного ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на
Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак
Гостомельський Склозавод" у складi трьох осiб: Солодовнiк Юлiя
Володимирiвна, Марченко Тетяна Вiкторiвна, Антоненко Тетяна Миколаївна. З
другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: схвалити значний правочин
(договiр поставки, додатковi угоди до договору поставки, специфiкацiї та iншi
документи пов'язанi iз укладенням та якi можуть виникнути в ходi виконання
цього договору чи кiлькох договорiв) iз ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код
ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ
"Ветропак Гостомельський Склозавод", що в грошовому вимiрi перевищує
272.751.750 грн. за даними фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2014
року. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: схвалити значний
правочин (договiр поставки, додатковi угоди до договору поставки, специфiкацiї
та iншi документи пов'язанi iз укладенням та якi можуть виникнути в ходi
виконання цього договору чи кiлькох договорiв) iз ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 30965655) на суму, що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ
"Ветропак Гостомельський Склозавод" (або в грошовому вимiрi перевищує
272.751.750 грн. за даними фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2014
року). З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: уповноважити голову
правлiння Гiрника Андрiя Павловича та директора з маркетингу та продажу
Iсаєнка Сергiя Олексiйовича пiдписати вiд iменi АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод" значнi правочини (договори поставок, додатковi угоди до договорiв
поставок, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi з укладенням та якi можуть
виникнути в ходi виконання цих договорiв протягом 2015-2016 рокiв), загальна
сума яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства (або в
грошовому вимiрi перевищує 272.751.750 грн.) за даними рiчної звiтностi за 2014
рiк з наступними контрагентами: ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ
00377511); ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655). Якщо Голова
Правлiння чи директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово вiдсутнi у день
укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору
поставки, специфiкацiї та iнших документiв пов'язаних iз укладенням та якi
можуть виникнути в ходi виконання цього договору чи кiлькох договорiв) з ПАТ
"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377511); ПАТ "САН IНБЕВ
УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655), то уповноваженими особами на вчинення
цього правочину будуть тi особи, якi згiдно наказу по пiдприємству (наказу про
вiдпустку, наказу про вiдрядження тощо) будуть виконувати їхнi обов'язки. З
п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: уповноважити начальника
юридичного вiддiлу АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
Борущака Романа Романовича та юрисконсульта АТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" Панайiрджи Тетяну Олександрiвну, разом,
або кожного окремо, бути представниками Товариства в Реєстрацiйнiй службi
Iрпiнського мiського управлiння юстицiї при здiйсненнi дiй, необхiдних для

подання реєстрацiйної картки про змiну пiдписантiв, якi дiють вiд iменi
юридичної особи АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" у
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА
ГРУПА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20067093
02002, м. Київ, Броварський
проспект,15
1560
Аудиторська палата України

26.01.2001
(044) 585-96-98
(044) 585-96-98
Аудиторська дiяльнiсть
Аудиторська
фiрма,
яка
аудиторськi послуги емiтенту

надає

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Рiшення №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених
рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Публiчне акцiонерне товариство

та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

"Райффайзен Банк Аваль"
Акціонерне товариство
14305909
01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9
АЕ №263201
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.10.2013
(04) 498-79-33
(044) 498-79-29
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна установа, яка обслуговує
рахунки у цiнних паперах власникiв
акцiй Товариства.

1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
09.08.2006

Опис
21.10.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
18/27/1/06

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

X. Відомості про цінні папери емітента
Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA1008691008 Акція проста Документар
0,35
44 285 90
15 500 065
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
0
фондового ринку
а іменна
Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Фактiв лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не
було.
929/1/10
Державна комiсiя з
UA4000096531 Акція проста Бездокумент
0,35
158 571 7
55 500 095
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Станом на 31.12.2011 року цiннi папери - акцiї простi iменi АТ
"Ветропак Гостомельський Склозавод" знаходяться у Бiржовому Списку Фондової бiржi ПФТС. Фактiв лiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв пiдприємства. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 22.09.2010р. рiшення та
вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних
акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак Гостомельський склозавод" було засноване в 1912
роцi. В той час завод займався випуском сортового посуду. Процес виробництва проводився
вручну без використання засобiв механiзацiї та автоматизацiї основного виробництва.
Чисельнiсть працiвникiв на той час була приблизно 400 осiб. Пiсля революцiї завод почав
працювати як кооперативне пiдприємство. З 1919 по 1923 рiк Завод не працював. У 1932 роцi
завод був реконструйований та переведений на виробництво склотари. З початку 1970 року
завод нараховував 3 печi, на яких було встановлено 7 машинолiнiй АВ-4 i машинолiнiй АБ-6. У
1975 роцi було змонтовано та запущено в експлуатацiю 2 iмпортнi машинолiнiї IС-6-2 з
автоматичними лiнiями контролю та упаковки. Все це дозволило заводу стати
високомеханiзованим та рентабельним пiдприємством, одним з найкращих в Українi. У 1990
роцi склозавод став орендним пiдприємством, а з 1993 - акцiонерним. До 1991 року на АТ
"Ветропак Гостомельський склозавод" на 9-ти склоформуючих автоматах IС-6-2 вироблялась
парфумна склотара, до 45% всiєї необхiдної склотари у СНД. З 1992р. розпочато виробництво
пляшок для Pepsi Cola, з 1993 медичної тари, з 1994 пляшок для безалкогольної тари, з 1997
склобанки. В 2003 роцi асортимент нараховує бiльше 200 типiв рiзноманiтної склотари ємкiстю
вiд 10 мл до 750 мл.
Таким чином на сьогоднiшнiй день АТ "Ветропак Гостомельський Cклозавод" - єдиний завод в
Українi, який виробляє бiльш нiж 600 млн.шт. продукцiї за рiк. Пiдприємство налiчує 3
скловарнi печi, на яких встановлено 8 сучасних машинолiнiй з автоматичними лiнiями контролю
та пакування. Рiчна потужнiсть пiдвищилась до 249 тис.тон на рiк.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Загальнi збори акцiонерiв АТ "Ветропак Гостомельський склозавод".
Наглядова Рада.
Колегiальний виконавчий орган - Правлiння:
Голова правлiння;
Заступник голови правлiння;
Член правлiння.
Фiнансовий директор:
-Головний бухгалтер;
- бухгалтерiя;
- вiддiл контроллiнгу;
- вiддiл iнформацiйних технологiй.
Директор з логiстики i закупок
- вiддiл логiстики;
- вiддiл закупок;
- склад готової продукцiї;
- центральний матерiальний склад.
Директор з маркетингу i продаж
- вiддiл планування виробництва
- вiддiл збуту.
Директор з якостi.
Директор з персоналу:
- вiддiл кадрiв;
- вiддiл органiзацiї працi та заробiтної плати.
Директор з виробництва.

Технiчний директор.
Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiни в
органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 641 особа.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом:
сумiсники - 1 особа, позаштатних - немає.
Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 2 особи.
Фонд оплати працi за звiтний перiод - усiх працiвникiв 80918,5 тис.грн., штатних працiвникiв
78808,4 тис. грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв збiльшено на 128,2 % , штатних працiвникiв на 126,1% в
порiвняннi з попереднiм роком.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:
- за 12 мiсяцiв 2015 року було пiдготовлено нових робiтникiв з учнiв - 17 осiб;
- другiй професiї було навчено - 17 осiб;
- пiдвищили квалiфiкацiю - 33 особи з числа робiтникiв;
- навчано в цiльових групах з метою удосконалення знань по професiї та пiдтвердження
квалiфiкацiї - 518 осiб;
пiдвищено квалiфiкацiю iнженерно-технiчних працiвникiв та спецiалiстiв - 57 осiб.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство належить до Асоцiацiя пiдприємств склотарної промисловостi "Скло України",
мiсцезнаходження 04074, м.Київ, вул.Новозабарська 2/6.
Дiяльнiсть АПСП "Скло України" направлена на розвиток вiтчизняної скляної промисловостi i
вiдстоювання iнтересiв учасникiв Асоцiацiї в областi взаємодiї з державними органами, обмiну
iнформацiєю, участi в пiдготовцi нормативних i законодавчих актiв, в питаннях стандартизацiї,
охорони навколишнього середовища, пiдготовки кадрiв, науково-технiчної спiвпрацi,
iнвестицiй, мiжнародних зв'язкiв, i iнших питаннях скляної галузi. 1. Стислий опис дiяльностi
асоцiацiї Асоцiацiя Пiдприємств Скляної Промисловостi "Скло України" створена 10 листопада
1997 року. Це громадська органiзацiя, що об'єднує українських виробникiв склотари, листового
скла, скляного посуду, художнього скла, а також постачальникiв устаткування, матерiалiв i
послуг для скляної промисловостi. Завданням Асоцiацiї є постiйна координацiя зусиль всiх
об'єктiв господарської дiяльностi пов'язаних iз виробництвом скловиробiв, створення
сприятливого законодавчого клiмату в державi та представлення iнтересiв своїх членiв в органах
державної та мiсцевої влади. Членами АПСП "Скло України" є бiльше 50 українських та
iноземних пiдприємств, що працюють в склянiй галузi. З метою постiйної координацiї зусиль
всiх об'єктiв господарської дiяльностi, пов'язаних iз виробництвом скловиробiв, створення
сприятливого законодавчого клiмату в державi та представлення iнтересiв своїх членiв в органах
державної та мiсцевої влади 10 листопада 1997 року було зареєстровано об'єднання пiдприємств
скляної галузi - Асоцiацiю Пiдприємств Скляної Промисловостi "Скло України". 2. Функцiї та
термiн участi емiтента в асоцiацiї АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", як член асоцiацiї

реалiзує свої права та законнi iнтереси (бере участь в управлiннi Асоцiацiєю в порядку,
встановленому Статутом та рiшеннями Зборiв Учасникiв (членiв Асоцiацiї); подає Президенту
пропозицiї, спрямованi на захист iнтересiв i вдосконалення дiяльностi Асоцiацiї; має право
користуватися iнтелектуальними розробками та матерiально-технiчними засобами, а також
послугами, консультацiями та рекомендацiями, якi надаються Асоцiацiєю; бере участь у
реалiзацiї проектiв Асоцiацiї). Термiн участi в асоцiацiї: за взаємною згодою. 3. Позицiї емiтента
в структурi асоцiацiї Займає провiдну позицiю в структурi асоцiацiї.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Пiдприємство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiдприємствi АТ "Ветропак Гостомельський склозавод" облiкова полiтика затверджена
наказом №425-вр вiд 31.12.2014 р.
Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi АТ "Ветропак Гостомельський склозавод"
здiйснюється з використанням програмного забезпечення "SAP" та "1С- Пiдприємство" - для
ведення розрахункiв по оплатi працi.
Облiковою полiтикою визначено основнi принципи та методи: за МСБО та МСФЗ.
Метод нарахування амортизацiю основних засобiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний
Метод нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв - нарахування
амортизацiї 100% вартостi при передачi в експлуатацiю.
Облiк вартостi поставлених у виробництво формокомплектiв та їх деталей, з метою гармонiзацiї
облiку запасiв на пiдприємствi, а саме матерiальних цiнностей термiном використання менше
року, та МСБО 2 "Запаси", здiйснююються iдентично до облiку МШП. Пiсля 100% списання
аналiтичний облiк деталей та формокомплектiв здiйснюється у розрiзi матерiальновiдповiдальних осiб у кiлькiсному виразi протягом термiну придатностi такого формокомплекту.
Оприбуткуванi формокомлекти, що не мають повного використання ресурсу як бувшi у
вживаннi МШП з оцiнкою їх вартостi, виходячи iз вiдсотку використаного ресурсу вiд первiсної
вартостi такого фрмокомплекту облiковуються на рахунку 22 "МШП" (на окремому складi для
формокомплектiв).
Метод оцiнки при вибуттi сировини, матерiалiв,напiвфабрикатiв, МШП та iнших виробничих
запасiв i товарiв - середньозваженої собiвартостi.
Доходи вiд реалiзацiї послуг визнаються, виходячи зi ступеня завершеностi операцiй по
наданню послуг, якщо може бути достовiрно оцiнений результат вiд даної операцiї.

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi,
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату
здiйснення операцiї.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основнi види продукцiї:
- пивна пляшка (1л.; 0,75; 0,5; 0,33л.) - є великий попит на ринку України, особливо в лiтнiй
перiод;
- горiлчана пляшка (0,2 - 0,7л) - в основному тiльки ексклюзивна пляшка, 10% вiд загальних
продажiв;
- пляшки для тихих та iгристих вин - 12% вiд загальних продажiв (0,2; 0,7; 0,75л);
- пляшка для молочних продуктiв (0,2; 0,32; 0,5; 0,75; 0,8 л), зростання попиту до 3% вiд рiчних
показникiв;
- пляшка для мiнеральної води та безалкогольних напоїв (0,25-0,5 л) - 10% вiд загальних
продажiв, основна частина експортується;
- банка для продуктiв харчування (180 - 900 мл.) - впровадження нової групи товару, у зв'язку з
появою попиту i в Українi, i закордоном.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
впровадження виробництва полегшеної пляшки; розвиток та збiльшення частки виробництва
широкогорлої тари (банки) для продуктiв харчування.
Залежностi вiд сезонних змiн немає.
Основнi ринки збуту - Україна (80%).
Основнi клiєнти: ПАТ САН IнБев Україна, ПАТ Карлсберг Україна, Кока-Кола , ПАТ Оболонь,
ТОВ УДК, ПБК Радомишль, ЛВН Лiмiтед (Немирiв), ТОВ КIМ, ТОВ Перша приватна броварня.
Основнi ризики в дiяльностi: падiння виробництва всiх груп iндустрiї напоїв та харчової
промисловостi, залежнiсть вiд пивного сегмента збiльшення собiвартостi продукцiї як наслiдок
економiчної кризи.
Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi: збiльшення експортних поставок в
країни Євросоюзу; зменшення залежностi вiд пивного ринку.
Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту: впровадження полегшеної пляшки,
впровадження виробництва широкогорлої тари для продуктiв харчування, розширення
асортименту.
Канали збуту й методи продажу: прямi канали та методу збуту з виробниками напоїв та
продуктiв харчування, довгостроковi контракти з зобов'язаннями по об'ємах.
Вся сировина доступна:

Пiсок кварцовий - Чернiгiвська, Днiпропетровська областi.
Доломiт та вапняк - Тернопiльська, Хмельницька обл.
Сода - Боснiя i Герцоговина, Польща, Болгарiя.
Сульфат натрiю - Росiя.
Глинозем - Миколаївська область.
Селен - Нiмеччина.
Оксид кобальту - Фiнляндiя.
Склобiй бiлий та змiшаний - Україна, Бiлорусь.
Польовий шпат - Росiя.
Кокс - Словаччина.
Айзеноксид - Нiмеччина.
Портахром - Нiдерланди.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство: в
умовах зниження споживчого попиту - процес стагнацiї.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: щорiчно впроваджується до 40 нових
видiв продукцiї.
Становище Товариства на ринку: лiдер склотарної галузi України.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - жорстка.
Iнформацiя про особливостi продукцiї (послуг) Товариства - скляна тара по технологiї BB, PB,
NNPB.
Перспективнi плани розвитку Товариства:
- стратегiя входження на ринок широкогорлої тари,
- розширення NNPB технологiї (полегшена тара) в рiзнi сегменти ринку споживачiв скляної
упаковки,
- збiльшення частки в ринку безалкогольних напоїв,
- розширення асортименту в молочнiй тарi.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:
Пiсок кварцовий - 2 постачальника.
Доломiт - 2 постачальника.
Вапняк - 1 постачальник.
Сода - 4 постачальника.
Сульфат натрiю - 2 постачальника.
Глинозем - 1 постачальник.
Селен - 2 постачальника.
Оксид кобальту - 2 постачальника.
Склобiй бiлий та змiшаний - бiльше 30 постачальникiв.
Польовий шпат - 1 постачальник.
Кокс - 1 постачальник.
Айзеноксид - 1 постачальник.
Портахром - 1 постачальник.
Плiвка - 2 постачальника.
Гофрокороба - 3 постачальника.
Пiддони - 5 постачальникiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання за останнi 5 рокiв пов'язанi з будiвництвом та введенням в експлуатацiю
критого складу готової продукцiї.

Пiдприємство планує здiйснити реконструкцiю та ремонт печi № 82, удосконалювати iснуючi
основнi засоби.
Вартiсть iнвестицiй - 10 846,6 тис. грн. без ПДВ. Спосiб фiнансування - власнi кошти.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Не було вчинено таких правочинiв.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв належать:
- земельнi дiлянки;
- будинки, споруди та передавальнi пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади та iнвентар;
- багаторiчнi насадження;
- iншi основнi засоби;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
- iнвентарна тара.
Орендованi основнi засоби - автонавантажувачi вартiстю 3388 тис. грн.,урiвнюючи платформа
вартiстю 30 тис. грн., формокомплекти вартiстю 13062 тис. грн., МФУ вартiстю 680 тис. грн.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв не було.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання - 295 тис. тонн скломаси на рiк, 94
%.
Спосiб утримання активiв - за власнi кошти, основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням
АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, немає.
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва - розширення або удосконалення основних
засобiв: в 2016 роцi планується ремонт печi № 82 - 175 092 тис. грн.; опис методу фiнансування власнi оборотнi кошти; прогнознi дати початку та закiнчення робiт - серпень - вересень 2016
року. Зростання виробничих потужностей не планується.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
З точки зору виробництва основна проблема - це чiтке визначення iз замовниками та об`ємами їх
замовлень для планування виробництва. Постiйне виготовлення малими та зненацькими
замовленнями знижує його ефективнiсть.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень не вiдома. Дiяльнiсть
Товариства залежить вiд цiни на газ.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Пiдприємство виплатило штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за
порушення законодавства - 22 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика пiдприємства, щодо фiнансування дiяльностi: частка отриманого прибутку вкладається
в розвиток дiяльностi, модернiзацiю та реконструкцiю. Пiдприємство бере кредити для закупiвлi
нового обладнання та реконструкцiї старого. Завдяки цьому випускається бiльше нової та бiльш
якiсної продукцiї та пiдвищуються цiни на готову продукцiю.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
становить 633 млн. гривень. За умови виконання цих договорiв, Товариство очiкує на прибутки
в розмiрi понад 70,6 млн. гривень.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Замiна та оновлення виробничого обладнання, збiльшення випуску продукцiї, пiдвищення
якостi, збiльшення ринку збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить дослiджень та розробок.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У зв'язку iз девальвацiєю гривнi по вiдношенню до зобов'язань у iноземних валютах, чистий
фiнансовий результат пiдприємства зазнав значних втрат у 2015 роцi, а саме, пiдприємство
зазнало збиткiв у розмiрi 80 340 тис. грн. За пiдсумками 2014 року пiдприємство зазнало збиткiв
у розмiрi 190 312 тис. грн. За пiдсумками 2013 року пiдприємство отримало прибуток у розмiрi
50 826 тис. грн. на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних

Власні основні засоби

Орендовані основні

Основні засоби,

засобів

(тис. грн)

403 458
124 459
241 394
4 149
30 134
3 322

на
кінець
періоду
362 864
124 530
199 887
4 261
30 134
4 052

0

0

на початок
періоду
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
17 445
17 670
0
0
1 046
710
3 388
3 898
0
0
13 011
13 062
0

0

всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
420 903
380 534
124 459
124 530
242 440
200 597
7 537
8 159
30 134
30 134
16 333
17 114
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403 458
362 864
17 445
17 670
420 903
380 534
Термiн
користування
основними
засобами
виробничого
i
невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в
залежностi вiд технiчного використання з наступними строками
використання:
- будiвлi - 8-40 рокiв;
- машини та обладнання - 5-20 рокiв;
- транспортнi засоби - 1-12 рокiв;
- iншi основнi засоби - 1-25 рокiв.
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих
потреб товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 628 802 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 42,29 %, ступiнь їх використання - 100%.
Сума нарахованого зносу основних засобiв - 265 938 тис. грн.
Чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: суттєвi змiни
у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок змiни облiкової
полiтики,
формокомплекти
перенесенi
з
малоцiнних
та
швидкозношуваних предметiв в основнi засоби.
Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
195 456
277 588
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
55 500
55 500
Скоригований статутний капітал
55 500
55 500
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 815

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 201 287
X
X
X
1 204 102
X
X
Товариство не має зобов'язань за кредитами банкiв, цiнними
паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення становлять 1 054
484 тис.грн. З них:
пенсiйнi зобов'язання - 5 809 тис.грн.;
iншi довгостроковi зобов'язання - 1 042 788 тис.грн.;
довгостроковi забезпечення - 5 887 тис.грн. (включаючи
довгострокове забезпечення виплат персоналу - 5 887
тис.грн.).
Поточнi зобов'язання та забезпечення становлять 149 618
тис.грн. З них:
поточна кредиторська заборгованiсть:
- за товари, роботи, послуги - 110 034 тис.грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 2 815 тис.грн.;
- за заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 1 135
тис.грн.;
- за розрахунками з оплати працi - 2 536 тис.грн.;
- за одержаними авансами - 7 090 тис.грн.;
- за розрахунками з учасниками - 16 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв - 12 796 тис.грн.,;
- поточнi забезпечення - 11 954 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 1 242 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
23.02.2015
14.04.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
23.02.2015
15.04.2015

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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
2013
1
0
2
2014
1
0
3
2015
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація

Ні
X

Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Про схвалення значних правочинiв.
(запишіть)

X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

(осіб)
5
1
0
0
5
0
Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
Наглядова рада не проводила самооцiнку.
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 18
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський

Ні
X
X

З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтети у складi наглядової ради не створенi.
Інше (запишіть)
Комiтети у складi наглядової ради не створенi.
Інформація щодо
Комiтети у складi наглядової ради не створенi.
компетентності та
ефективності
комітетів

X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради фiксованою сумою, з
Інше
iншими членами наглядової ради укладенi цивiльно-правовi договори на
(запишіть)
безоплатнiй основi.
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)
X
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше

(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не
належит
Загальн
ь до
Виконав
і збори Наглядов
компете
чий
акціоне
а рада
нції
орган
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
ні
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про корпоративного секретаря.

Так
X
X
X
X
X

Ні

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
пресі,
Інформаці
Копії
оприлюдн надаються
я
для
докумен розміщуєт
юється в
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
ня
оступній
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
ньо в
запит
йній базі
сторінці
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
даних
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
ні
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
так
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
так
ні
ні
ні
ні
посадових осіб

акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства 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 зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

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

Так

Ні
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше
В 2014 р. - ТОВ"Аудиторська фiрма "КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА
(запишіть)
ГРУПА". В 2013 р. - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги".

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X

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

X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
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)
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
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2010; яким органом управління
прийнятий: Кодекс поведiнки прийнятий Загальними зборами акцiонерiв.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кожен працiвник товариства особисто ознайомився iз положеннями Кодексу

поведiнки та скрiпив своїм пiдписом власну згоду iз його положеннями.
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:
Суттєвих вiдхилень вiд положень кодексу поведiнки протягом 2015 року не зафiксовано.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА
ГРУПА"
20067093
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02002, м. Київ, Броварський
Місцезнаходження аудиторської фірми,
проспект,15
аудитора
1560, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Реєстрацiйний №16/16
Для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Для Публiчного акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод"
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного
акцiонерного товариства "Ветропак Гостомельський Склозавод" (далi Компанiя), що включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 pоку, звiт про
сукупний дохiд, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв за рiк,
що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення даної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi i за тi заходи внутрiшнього контролю, якi

управлiнський персонал вважає необхiдними, щоб забезпечити пiдготовку
фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську
перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр
процедур залежить вiд судження аудитора, у тому числi оцiнка ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фiнансова звiтнiсть надає достовiрну й справедливу iнформацiю
про фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2015 pоку, фiнансовi результати, рух
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу Компанiї на Примiтку 2 "Умови функцiонування, ризики та
економiчна ситуацiя" до фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що полiтичноекономiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни
прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про поглиблену та
всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в останнi днi листопада
2013 року. Полiтичнi та соцiальнi протести, пов'язанi з анексiєю Криму у 2014
роцi, а також проведення антитерористичної операцiї у схiдних регiонах
України, призвели до поглиблення вже iснуючої в країнi економiчної кризи,
падiння валового внутрiшнього продукту країни i зовнiшньої торгiвлi, зростання
дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв
Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження суверенних
кредитних рейтингiв України. Поєднання вищезазначених подiй призвело до
погiршення лiквiдностi та бiльш суворих кредитних умов за наявностi доступу
до кредитних ресурсiв.

В 2015 роцi українська гривня девальвувала по вiдношенню до основних
iноземних валют приблизно на 43,3 % порiвняно з показниками 2014 року, а
Нацiональний банк України продовжив застосовувати певнi обмеження на
купiвлю iноземних валют на мiжбанкiвському ринку приватними особами i
компанiями, ввiв заборону на дострокове погашення зовнiшнiх кредитiв,
встановив обов'язковий продаж 75% валютних надходжень.
Хоча з другої половини 2015 року спостерiгається позитивна динамiка, iнфляцiя
сповiльнилась, а обмiнний курс валют знаходився пiд контролем, кiнцевий
результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко
спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив
на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Керiвництво слiдкує за таким розвитком подiй у поточних умовах i вживає
належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Компанiї, необхiднi за
iснуючих обставин. Подальший негативний розвиток подiй, включаючи
полiтичнi заворушення, нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi, може
спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити
неможливо. Зазначенi форми звiтностi не включають коригувань у зв'язку з
впливом подiй, що вiдбулися в Українi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Наша думка не є модифiкованою стосовно цього питання.
Iнший пояснювальний параграф
Цей звiт призначений лише для зазначених користувачiв i не повинен
поширюватись чи використовуватись iншими сторонами.
Генеральний директор
ТОВ "АФ "Київська аудиторська група"
(сертифiкат аудитора серiї А №004881)
Аудитор
ТОВ "АФ "Київська аудиторська група"
(сертифiкат аудитора серiї А №005303)
21 березня 2016 року
м.Київ

I.Iгумнова
Н.Колумбет
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ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво порожнистого скла
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 641
Адреса, телефон: 08290 м.Iрпiнь (смт. Гостомель), пл.Рекунова, 2, 044-392-41-99
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Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
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Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

443
5 465
( 5 022 )
748
403 458
620 215
( 216 757 )
0
0
(0)
0
0
(0)

330
5 482
( 5 152 )
5 684
362 864
628 802
( 265 938 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

3
0
34 772
0
0

3
0
54 326
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
439 424

0
423 207

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

227 792
122 743
1 930
103 119
0
0
0
0

371 959
181 734
2 513
118 712
0
0
0
0

1125

212 491

269 851

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

7 768
13 095
11 309
6
12 438
170
0
177 663
0
177 663
160
0

3 963
8 842
8 709
539
16 374
245
0
304 040
0
304 040
538
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
651 583

0
0
0
0
0
976 351

1200

0

0

1300

1 091 007

1 399 558
На кінець
звітного
періоду
4
55 500
0
0
0
0
0
13 722
126 234
(0)
(0)
0
195 456

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

55 500
0
0
1 805
0
0
13 722
206 561
(0)
(0)
0
277 588

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

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

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
4 736
0
720 791
5 152
5 152
0
0
0

0
5 809
0
1 042 788
5 887
5 887
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
730 679

0
0
0
0
0
0
0
1 054 484

1600
1605

0
0

0
0

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

0
52 021
1 141
0
992
1 836
5 238
16
11 891
0
9 062
0
0
543
82 740

0
110 034
2 815
0
1 135
2 536
7 090
16
12 796
0
11 954
0
0
1 242
149 618

1700

0

0

1800
1900

0
1 091 007

0
1 399 558

Керівник

Гiрник Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Фiнансовий директор Букреєва Наталiя Петрiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак
Гостомельський Склозавод"

Дата

КОДИ
31.01.2016

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

1 330 511

891 782

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 948 610 )
(0)

( 714 707 )
(0)

2090

381 901

177 075

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
19 699

0
0
0
6 938

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 47 557 )
( 81 127 )
( 329 575 )

( 39 483 )
( 33 110 )
( 333 504 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 56 659 )
0
21 020

( 222 084 )
0
8 202

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 63 828 )
(0)
( 34 )
0

0
0
( 29 427 )
(0)
( 31 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 99 501 )
19 161

( 243 340 )
53 028

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 80 340 )

( 190 312 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
469
0
0

0

0

-2 185
-2 185

3 841
4 310

( 393 )

( 692 )

-1 792
-82 132

3 618
-186 694

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
900 517
Витрати на оплату праці
2505
80 186
Відрахування на соціальні заходи
2510
25 609
Амортизація
2515
50 255
Інші операційні витрати
2520
438 114
Разом
2550
1 494 681
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
158 571 700
158 571 700
-0,506650

За аналогічний
період
попереднього
року
4
584 680
61 698
23 026
60 113
409 118
1 138 635
За аналогічний
період
попереднього
року
4
158 571 700
158 571 700
-1,200160

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

2615

-0,506650

-1,200160

2650

0,00

0,00

Керівник

Гiрник Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Фiнансовий директор Букреєва Наталiя Петрiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак
Гостомельський Склозавод"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 522 320
0
0
4 184
4 184
0
0

1 035 375
0
0
2 290
2 290
0
0

3025

20 488

8 215

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
721

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 864 117 )
( 63 191 )
( 28 262 )
( 38 825 )
( 2 600 )

( 471 731 )
( 48 732 )
( 24 460 )
( 51 727 )
(0)

3117

( 19 328 )

( 37 124 )

3118

( 22 097 )

( 14 603 )

3135
3140
3145

( 371 666 )
(0)
(0)

( 297 037 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 971 )
180 681

(0)
( 4 828 )
147 365

3200

0

0

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

3205

0

3 061

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 8 456 )
(0)
(0)

(0)
( 38 877 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-8 456

(0)
-35 816

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 56 244 )
(0)

(0)
(0)
(1)
( 26 527 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-56 244
115 981
177 663
10 396
304 040

(0)
-26 528
85 021
77 322
15 320
177 663
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Головний бухгалтер

Фiнансовий директор Букреєва Наталiя Петрiвна

Публiчне акцiонерне товариство "Ветропак
Гостомельський Склозавод"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
55 500
0

4
0
0

5
1 805
0

6
13 722
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
206 561
0

4010
4090
4095

0
0
55 500

0
0
0

0
0
1 805

0
0
13 722

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
277 588
0

0
0
206 561

0
0
0

0
0
0

0
0
277 588

0

-80 340

0

0

-80 340

-1 805

0

13

0

0

-1 792

0

-469

0

469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

-1 336
0

0
0

-456
0

0
0

0
0

-1 792
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
55 500

0
0

-1 805
0

0
13 722

-80 327
126 234

0
0

0
0

-82 132
195 456
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Головний бухгалтер

Фiнансовий директор Букреєва Наталiя Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Загальна iнформацiя

Гостомельський Склозавод був заснований у 1912 роцi. З 1990 склозавод став орендним
пiдприємством, з 1993 - акцiонерним. Купiвля контрольного пакету акцiй групою Ветропак
вiдбулася в 2006 роцi.
Компанiя здiйснює свою економiчну дiяльнiсть, головним чином, в Українi. Основним видом
дiяльностi Компанiї є виробництво склотари.
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2015 рiк становила 641 особи.
Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента:

Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Ветропак Гостомельский Склозавод"
Скорочене найменування

АТ "Ветропак Гостомельский Склозавод"

Органiзацiйно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

Публiчне акцiонерне товариство

00333888

Код територiї за КОАТУУ 3210945900
Територiя (область) Київська область
Район м. Iрпiнь
Поштовий iндекс

08290

Населений пункт

смт. Гостомель

Вулиця, будинок

пл. Рекунова,2

Мiжмiський код та телефон +38 044 392 4100
Факс +38 04597 32-077
Е-mаiI оffiсе@vetrораск.com
www-адреса http://www. vetгораск. uа
В 2015 роцi Компанiя перебувала на облiку в ОДПI м.Iрпiнь.
2.

Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя

Економiка України визнана ринковою, але продовжує демонструвати особливостi, якi властивi

економiцi, що розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким
рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє
нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть
економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також економiки в цiлому.
Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених
ринкiв. Українська економiка значною мiрою залежить вiд коливань на свiтових ринках та
темпiв розвитку свiтової економiки.
Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни
прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вiльної
торгiвлi з Європейським Союзом в останнi днi листопада 2013року. Полiтичнi та соцiальнi
протести, пов'язанi з анексiєю Криму у 2014 роцi, а також проведення антитерористичної
операцiї у схiдних регiонах України, призвели до поглиблення вже iснуючої в країнi економiчної
кризи, падiння валового внутрiшнього продукту країни i зовнiшньої торгiвлi, зростання
дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального
банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України.
Поєднання вищезазначених подiй призвело до погiршення лiквiдностi та бiльш суворих
кредитних умов за наявностi доступу до кредитних ресурсiв.
В 2015 роцi українська гривня девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют
приблизно на 43,3 % порiвняно з показниками 2014 року, а Нацiональний банк України
продовжив застосовувати певнi обмеження на купiвлю iноземних валют на мiжбанкiвському
ринку приватними особами i компанiями, ввiв заборону на дострокове погашення зовнiшнiх
кредитiв, встановив обов'язковий продаж 75% валютних надходжень.
Хоча з другої половини 2015 року спостерiгається позитивна динамiка, iнфляцiя сповiльнилась,
а обмiнний курс валют знаходився пiд контролем, кiнцевий результат розвитку та наслiдки
полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший
серйозний негативний вплив на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Керiвництво слiдкує за таким розвитком подiй у поточних умовах i вживає належнi заходи на
пiдтримку стабiльностi дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин. Подальший
негативний розвиток подiй, включаючи полiтичнi заворушення, нестабiльнiсть ситуацiї у
дiловому середовищi, може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити
неможливо. Зазначенi форми звiтностi не включають коригувань у зв'язку з впливом подiй, що
вiдбулися в Українi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
управлiнського персоналу.
3.

Основа представлення звiтностi

Фiнансову звiтнiсть (повний пакет фiнансової звiтностi) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015
року, Компанiя пiдготувала у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ"), що виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("РМСБО"). Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ, якi
застосовуються для перiодiв, що закiнчуються станом на або пiсля 31 грудня 2015, разом з
порiвняльними даними перiоду станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, як
описано в основних принципах облiкової полiтики.

Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена за методом iсторичної вартостi, за винятком деяких
фiнансових iнструментiв оцiнених у вiдповiдностi до МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнка активiв ("МСБО 39").
Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч
("тис. грн."), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2015 р. та за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, була затверджена керiвництвом Компанiї до випуску 22 лютого 2016 року.
4.

Суттєвi облiковi судження та оцiнки

У Компанiї є ряд оцiнок i припущень щодо майбутньої дiяльностi. Данi оцiнки i припущення
безперервно оцiнюються на пiдставi минулого досвiду та iнших факторiв, включаючи такi
очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються розумними в обставинах, що склалися. У
майбутньому, фактичнi подiї можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок i припущень. Нижче
наведенi тi оцiнки i припущення керiвництва, якi мають найбiльш суттєвий ефект на суми
визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ:
"
Оцiнка iсторичної вартостi основних засобiв базується на справедливiй вартостi.
Компанiя використовує справедливу вартiсть в якостi умовної первiсної вартостi на дату
переходу на МСФЗ.
"
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або
амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби нараховується протягом термiну їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того
перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються
на предмет подальшого вiдповiдностi.
"
Запаси. Компанiя вивчає чисту вартiсть реалiзацiї i попит на свої запаси щоквартально з
метою забезпечення впевненостi в тому, що врахованi запаси оцiнюються за найменшою з двох
величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Тi фактори, якi можуть вплинути на
передбачуваний попит i цiну продажу - це розрахунок часу та успiх майбутнiх технологiчних
iнновацiй, дiї конкурентiв, цiни постачальникiв i економiчнi тенденцiї.
"
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi. Резерв на зниження вартостi
дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi
конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якогось з великих
дебiторiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки
Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Вказаний резерв
нараховувати за аналiтичним методом вiд загальної суми такої заборгованостi без врахування
ПДВ. Нарахування (i вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
можуть бути iстотними.
"
Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi
iснування поточного зобов'язання в результатi минулих подiй, погашення якого, як очiкується,
призведе до вiдтоку у Компанiї ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, при цьому таке
зобов'язання має невизначений строк настання або розмiр. Застосування даних принципiв

облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних
фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає невирiшенi судовi
справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити потребу
в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги при прийняттi
рiшення про формування резерву, можна видiлити наступнi: характер судового процесу, вимоги
або оцiнки, судовий порядок та потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй йде судовий
процес, вимога або оцiнка мають мiсце, протягом процесу, (включаючи перiод пiсля дати
складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий
у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно
має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку.

5.

Основнi положення облiкової полiтики

a)

Основнi засоби

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю або умовною первiсною вартiстю
(стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу
та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Умовна первiсна вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки на дату
переходу на МСФЗ.
Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу. Строки корисного використання активiв є такими:
Будiвлi та споруди 8 - 40 рокiв
Машини та устаткування

5 - 20 рокiв

Транспортнi засоби 1 - 12 рокiв
Iншi основнi засоби 1 - 25 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних
активiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв також включає витрати, пов'язанi з замiною частини
основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у
складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi
для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли
певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути
вiдшкодована.
b)

Зменшення корисностi нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування на предмет зменшення корисностi Компанiя визначає вартiсть вiдшкодування
активу. Вартiсть вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу
або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi
використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо
цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв
або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки,
перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i його/її
вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi
грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту
(до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики,
властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на
реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких
операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються
оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй дочiрнiх пiдприємств, якi вiльно обертаються
на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в
наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї грунтується на детальних кошторисах та
прогнозних розрахунках, що складаються окремо для кожної з одиниць Компанiї, що генерують
грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та прогнознi
розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв
розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування
майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року.
У випадку перевищення балансової вартостi активу над оцiночною вартiстю його
вiдшкодовування або одиницi, що генерує грошовi потоки, вартiсть активу списується до
вартостi очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в
тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у
складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю.
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За
наявностi таких ознак Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує
грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах,
сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення
суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi.
Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi,
не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили,
якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування
збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
c)

Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка

(i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи класифiкуються Компанiєю, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська
заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або
як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному
хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у
випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi
здiйсненням операцiї. Справедливою вартiстю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi є
цiна.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у
строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї
на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя
бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рр. Компанiя не класифiкувала жодних фiнансових активiв як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на
активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсного визнання
кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати у складi фiнансових витрат. Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у
звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi цiннi папери. Дольовi iнвестицiї,
класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були класифiкованi анi як
призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi цiннi папери, якi компанiя має намiр
утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення
лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу оцiнюються за справедливою
вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у
складi резерву iнструментiв, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання

iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з резерву iнструментiв,
наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi витрати.
Компанiя оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi
припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо
Компанiя не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для
них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Компанiя в
рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв.
Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку,
якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при
цьому Компанiя має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або
до погашення. Перекласифiкацiя до складу iнструментiв, утримуваних до погашення,
дозволяється тiльки в тому випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати
фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу",
пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi
прибутку або збитку протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної
ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових потокiв
також амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням ефективної
процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, вiдображена у
капiталi, перекласифiковується до звiту про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних
фiнансових активiв) припиняється у випадку:
-

закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; або

якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла
на себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та
без суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (a) Компанiя передала практично всi ризики
та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передає, але й не залишає за собою, практично всiх
ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при
цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз ним,
а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi
триваючої участi Компанiї в цьому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за
меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою
компенсацiї, що може бути пред'явлена до оплати Компанiєю.
(ii) Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи

групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення
корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi
ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного
визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення
збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових
активiв, який може бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi
можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих
фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу,
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi
спостережуваної ринкової iнформацiї, зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi
збитками за активами.
(iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються Компанiєю вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання,
переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики, або як
похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному
хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю фiнансового зобов'язання при первiсному
визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати,
безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (для кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а
також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Процентнi кредити та позики i кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання кредити та позики i кредиторська заборгованiсть вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та
збитки вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, коли визнання зобов'язань
припиняється, а також у процесi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної
ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при
придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної
ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у
складi фiнансових витрат у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах
або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в

балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
d)

Виробничi запаси

Виробничi запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Собiвартiсть включає наступнi витрати:
"
Виробничi запаси - цiна придбання за методом середньозваженої
(формокомплекти - з використанням спецiальних методiв оцiнки);

вартостi,

"
Готова продукцiя - амортизацiя, прямi матерiальнi витрати, витрати працi та пропорцiйна
частина виробничих накладних витрат, розподiлених на основi нормальної виробничої
потужностi, але за вирахуванням витрат на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної
господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз
доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
e)

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських
рахунках, готiвковi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком погашення до трьох
мiсяцiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених
банкiвських овердрафтiв.
f)

Забезпечення

Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням,
за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає
плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
g)

Виплати працiвникам

Державна пенсiйна програма з визначеними внесками
Компанiя здiйснює перерахування єдиного соцiального внеску до Державної фiскальної служби
України, що розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми
вiдносяться на витрати у перiодi, в якому вони виникли.
Державна пенсiйна програма з визначеними виплатами

Компанiя зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються
державою працiвникам Компанiї, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах, як
визначено нормативно-правовими актами України, i тому мають право на вихiд на пенсiю i на
вiдповiдне пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку, визначеного нормативноправовими актами України. Цi зобов'язання сплачуються за рахунок грошових коштiв,
отриманих вiд операцiйної дiяльностi.
Чиста сума зобов'язання за цiєю державною пенсiйною програмою з визначеними виплатами
розраховується виходячи з актуарної оцiнки зобов'язання за методом нарахування
прогнозованих одиниць. Приведена вартiсть зобов'язання з визначеними виплатами
встановлюється шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв iз
застосуванням процентної ставки за корпоративними облiгацiями високої категорiї, якi
деномiнованi у валютi, в якiй здiйснюється виплата за програмою, i строки погашення яких
приблизно спiвпадають зi строками вiдповiдного пенсiйного зобов'язання.
Вартiсть поточних послуг та визнана вартiсть минулих послуг, а також закриття позицiї
дисконту визнаються як витрати поточного перiоду в прибутках та збитках. Актуарнi доходи та
витрати, визнаються в тому перiодi, в якому вони виникли у складi iншого сукупного доходу та
не пiдлягають подальшiй перекласифiкацiї до складу прибуткiв або збиткiв; в звiтi про власний
капiтал такi aктуарнi доходи та витрати вiдображаються в складi додаткового капiталу. Вартiсть
послуг минулих рокiв, по вiдношенню до яких не вiдбулося надання прав на винагороду,
визнаються у складi прибуткiв та збиткiв на дату, що настала ранiше: дата змiни плану або дата
визнання вiдповiдних затрат на реструктуризацiю або вихiдних допомог.
Короткостроковi виплати
Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати
по мiрi надання вiдповiдних послуг.
Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм
виплати грошових премiй, якщо Компанiя має поточне юридичне чи формальне зобов'язання
виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i сума такого
зобов'язання може бути визначена достовiрно.
h)

Оренда

Визначення наявностi умов оренди в договорi грунтується на сутностi договору на дату початку
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу
або договiр передбачає право використання активу, навiть якщо це право прямо не вказується в
угодi.
Для угод, укладених до 1 сiчня 2011 року, датою укладення вважається 1 сiчня 2011 року
вiдповiдно до застосованого винятку згiдно з МСФЗ 1.
Компанiя як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю

фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна
ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у
звiтi про фiнансовi результати.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв:
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає
обгрунтованої упевненостi в тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив у кiнцi
строку оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз
використанням прямолiнiйного методу протягом всього строку оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору
операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як
дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
i)

Визнання доходiв

Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється
за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на
реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Доход вiд продажу склотари
Дохiд вiд продажу визнається, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння готовою продукцiєю
перейшли до покупця, вiдповiдно до умов договорiв про поставку склотари (зазвичай при
переходi права власностi до покупця). До цiєї дати ризики та вигоди вiд володiння готовою
продукцiєю зберiгаються за Компанiєю.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за прямолiнiйним методом протягом строку
дiї орендного договору.
Процентний дохiд
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв за методом ефективної ставки вiдсотка, що являє
собою ставку за якою дисконтуються майбутнi грошовi потоки. Процентний дохiд
вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
j)

Податки

Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв).

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та
податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний
податок на прибуток Компанiї розраховується вiдповiдно до українського податкового
законодавства, за яким об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збiльшення або
зменшення) фiнансового результату до оподаткування (збитку), визначеного у фiнансовiй
звiтностi Компанiї вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi
визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ.
Станом на звiтну дату з 1 сiчня по 31 грудня 2014 ставка податку на прибуток становила 18%; з
1 сiчня по 31 грудня 2015 року - 18%, з 1 сiчня 2016 року - 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань
вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент
здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний
прибуток чи збиток; i
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська
компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна
вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв,
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
застосувати частину або всю суму такої тимчасової рiзницi, а також використовувати
невикористанi податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм
випадкiв, коли:
вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць,
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що
не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному
майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового

активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на
звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що стосується статей, визнаних не в складi доходiв та витрат, визнається
у складi iншого сукупного доходу в звiтi про сукупний дохiд або напряму у складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи та зобов'язання визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина
витратної статтi, залежно вiд обставин;
-

дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної
в балансi.
k)

Прибуток на акцiю

Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за
перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу.
6.

Капiтальнi iнвестицiї, основнi засоби та нематерiальнi активи

Рух основних засобiв за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року, представлено таким чином:

Земля, будiвлi та споруди
Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть

Машини та устаткування
Разом

Iншi

Капiтальнi

iнвестицiї

Станом на 31 грудня 2014 170 554

437 948

Надходження 3 693 3 470 2 387 11 904 17

21 471

Перемiщення 3 361 (3 844) 483

-

Вибуття

-

(939) (24)

(6 968)
-

Станом на 31 грудня 2015 177 608

-

11 713 748

(6 968)

(963)

436 635

Накопичений знос

14 559 5 684 5 482 639 968

-

Станом на 31 грудня 2014 15 961 196 553

4 243 -

Перемiщення 1 894 (2 018) 124

-

-

-

Нараховано протягом року 5 089 43 144 1 892 Вибуття

-

5 465 626 428

(931) (13)

-

-

Станом на 31 грудня 2015 22 944 236 748

130

5 022 221 779

50 255

(944)
6 246 -

5 152 271 090

Чиста вартiсть
Станом на 31 грудня 2014 154 593

241 395

7 470 748

443

404 649

Станом на 31 грудня 2015 154 664

199 887

8 313 5 684 330

368 878

7.

Запаси

Станом на 31 грудня запаси включають (строки1101-1104 балансу):
31 грудня 2015 р.
Сировина та матерiали
Готова продукцiя
Iншi

2 513 1 930

31 грудня 2014 р.
181 734

187 712

122 743

103 119

371 959

8.

227 792

Торгова дебiторська та iнша поточна заборгованiсть

Станом на 31 грудня торгова дебiторська та iнша поточна заборгованiсть включає:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша поточнi активи
31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Дебiторська заборгованiсть за товари

273 310

215 883

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками
Iншi поточнi активи

1322

336

Мiнус - резерв сумнiвних боргiв
287 547

16 374 12 438

(3 459) (3 392)

225 265

Торгова дебiторська заборгованiсть за термiнами виникнення представлена наступним чином:

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

непрострочена заборгованiсть
до 30 днiв

205 458

40 691 34 191

вiд 30 до 180 днiв

20 717 34 643

вiд 180 до 360 днiв

2 770 445

вiд 360 днiв

3 674 3 392
273 310

9.

143 212

215 883

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Розрахунки за виданими авансами послуги

3 963 7 768

Розрахунки за iншими авансами

-

-

3 963 7 768

10.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
31 грудня 2015 р.
Каса

-

31 грудня 2014 р.

-

Кошти на поточних рахунках в банку
Депозити

275 000
304 040

11.

29 040 55 363

122 300

177 663

Iншi довгостроковi зобов'язання

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Заборгованiсть за довгостроковими позиками вiд пов'язаних сторiн, EUR
342 346

466

772

Заборгованiсть за довгостроковими позиками вiд пов'язаних сторiн, USD
378 445

576

016

1 042 788

12.

720 791

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

За роки, що завершились 31 грудня, дохiд Компанiї склав:
2015 р.

2014 р.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї склотари

1 273 890

873 285

Iншi доходи (фрахт) 56 621 18 497
1 330 511

13.

891 782

Собiвартiсть реалiзацiї

За роки, що завершились 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
склала:
2015р.

2014р.

Матерiальнi витрати 809 648
Витрати на оплату працi

567 475

56 520 46 831

Вiдрахування на соцiальнi заходи 20 328 18 390
Амортизацiя 48 076 56 347
Iншi операцiйнi витрати
948 610

14.

14 038 25 664

714 707

Iншi операцiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи за рiк складалися з наступних елементiв:
2015 р.

2014 р.

Доход вiд операцiйної курсової рiзницi
Дохiд вiд реалiзацiї ТМЦ

-

-

14 239 3 912

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти

721

-

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв

767

679

Доходи вiд оприбуткування склобою та ТМЦ

285

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
19 699 6 938

3 103 280

584

756

1 311

15.

Загальнi та адмiнiстративнi витрати

2015 р.

2014 р.

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 16 946 14 787
Витрати на iнформацiйнi та IT послуги

17 507 15 048

Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги
Знос та амортизацiя 1 014 1 258
Iншi адмiнiстративнi витрати

7 365 3 900

Необов'язкове страхування 1 475 1 016
47 557 39 483

16.

Витрати на збут

2015 р.

2014 р.

Витрати на транспортування

60 478 18 362

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 5 898 3 339
Амортизацiя основних фондiв
Iншi

2 132 1 687

8 645 1 984

Витрати на торгову марку та рекламу

3 974 7 738

81 127 33 110

17.

Iншi операцiйнi витрати

2015 р.

2014 р.

3 250 3 474

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 323 508
Втрати вiд браку

1973

Iншi операцiйнi витрати
329 575

18.

326 456

3 033
4 094 4 015

333 504

Фiнансовi витрати

2015 р.
2014 р.
Вiдсотки за кредит 63 828 29 427
Iншi фiнансовi витрати

-

-

63 828 29 427

19.

Iншi витрати

2015 р.
2014 р.
Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць
Надзвичайнi витрати22
Iншi витрати 12
34

-

-

-

31

31

20.
Довгостроковi забезпечення (пенсiйнi зобов'язання та зобов'язання по колективному
договору)

Льготнi пенсiї
Одноразова виплата по виходу на пенсiю Виплати за неперервний
стаж роботи Ювiлейнi та iншi виплати Виплати ветеранам Матерiальна допомога у випадку
смертi пенсiонера Всього
2015
2014

2014
2015

2015
2014

2014
2015

2015 2014
2014

2015

2014

2015

Суми, визнанi в звiтi про фiнансовий стан:
5 809 4 736
346
172
177
1 206 1 249
504

3 671 2 966
334
414
11 696 9 888

Суми, визнанi в звiтi про фiнансовi результати: 735
991
(20)
17
(36)
76
(160)

66

563
84

Суми, визнанi в звiтi про сукупний дохiд: 1 293 (2541)
69

823
(997)
(303)
2 185 (3

Зобов'язання по плану на 1 сiчня 4 736 6 892
177
239
1 249 1 527
414

Вiдсотки на зобов'язання
27
190

668
172

217
3

774
63

420
76

Актуарний збиток / (прибуток)
1 293 (2541)
(25) (84)
(146) (385)
69
Виплачена винагорода
(955) (606)
(26)
(119) (118)
(45)

32
1 489 1 481

(81)
-

-

143
8

205

417

52
46
1 420 1 512

823
(303)

(997)

373

32
545

217

(52) (107)
1 962 (4 417)
(22)

3 671 2 966
334
346
414
11 696 9 888

143

205

-

27

Суми, визнанi в звiтi про фiнансовi результати:
Вартiсть послуг поточного перiоду148

841)

41

(681) (420)
(44) (48)
(32)
(1 866) (1 250)

Зобов'язання по на 31 грудня
5 809 4 736
172
177
1 206 1 249
504

-

2 966 3 761
346
414
665
9 888 13 498

Вартiсть послуг минулих перiодiв (на початок звiтного перiоду)
(81)
Вартiсть послуг поточного перiоду148
15
21
32
53

622

32

41

15

21

Вiдсотки на зобов'язання
27
190

32

53

668
172

774
63

Актуарний збиток / (прибуток)
(25) (84)
(146) (385)
Вартiсть послуг минулих перiодiв (81)
Всього735
991
(160)

66

563
84

3

8

420
76

417

-

-

-

-

-

622
1489

32
(20)
1 481

373

545

52
46
1 420 1 512

27

(52) (107)
(223) (576)
-

-

-

(81)
17

(36)

Актуарний збиток / (прибуток) визнаний в iншому сукупному доходi 1 293 (2541)
(997)
69
(2185) (3 841)

76

823
(303)

Компанiя має юридичне зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду України
додатковi пенсiї, якi виплачуються окремим категорiям працiвникiв Компанiї. Крiм того,
Компанiя надає своїм спiвробiтникам також iншi виплати пiсля та пiд час роботи на
пiдприємствi згiдно з колективним договором. Данi зобов'язання пiдпадають пiд визначення
зобов'язань з встановленими виплатами.
Додаткове пенсiйне зобов'язання оцiнюються на основi методу прогнозованої умовної одиницi
на пiдставi актуарних припущень. Актуарна оцiнка додаткового пенсiйного зобов'язання з
встановленими виплатами була проведена за станом на 31 грудня 2015, 2014 рокiв незалежним
актуарiєм i розраховується за пiдсумками року. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнок, визначених на кiнець кожного звiтного перiоду.
Зобов'язання за планом з встановленими виплатами, включенi до звiту про фiнансовий стан та
якi виникають в результатi зобов'язання Компанiї по вiдношенню до її незабезпечених коштами
пенсiйних планiв з визначеними виплатами, наведенi в таблицi вище.
Оскiльки пенсiйний план входить у компетенцiю державних органiв у Компанiї не завжди є
доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Для визначення плинностi кадрiв, оцiнки змiн до
заробiтної плати, iндексу iнфляцiї та iншого вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних
суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов'язання у звiтi про
фiнансовий стан i вiдповiднi нарахування прибутку або збитку чи iншого сукупного доходу
(збитку). Основнi припущення для цiлей актуарної оцiнки були наступними:
31 грудня 2015 р.

Ставка дисконтування

31 грудня 2014 р.

16.0% 16.0%

Коефiцiєнт плинностi кадрiв

2.45% 2.45%

Темп зростання заробiтної плати

2016 - 6%, далi- 4,3%

2015- 7%, далi - 3%

Нижче представленi кiлькiсний аналiз чутливостi щодо суттєвих припущень (збiльшення
(зменшення) зобов'язань) станом на 31 грудня 2015 р.:
Зростання на 1%

Ставка дисконтування

Зниження на 1%

(762) 854

Темп зростання заробiтної плати 529
Коефiцiєнт плинностi кадрiв
Iнфляцiя

218

(483)

(265) 296

(201)

Наведений вище аналiз чутливостi був виконаний на основi методу, згiдно з яким вплив
можливих змiн ключових припущень станом на кiнець звiтного перiоду на зобов'язання по
встановленим виплатам визначається шляхом змiни основних номiнальних параметрiв моделi.
Середня тривалiсть по визначеним виплатам на кiнець звiтного перiоду складала 12 рокiв.

21.

Власний капiтал

Станом на звiтнi дати структура акцiонерiв Компанiї та їх вiдсоток володiння акцiями Компанiї
були наступними:
2015

2014

Vetropack Austria Holding AG (Австрiя)

85,32%

Iншi акцiонери

14,68%

Разом 100,00%

14,68%

85,32%

100,00%

Станом на 31 грудня 2015 р., 31 грудня 2014 р. номiнальна сума внесена в акцiонерний капiтал
Компанiї складала 55 500 тис грн. (158 571 700 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
0,35 грн.), що вiдповiдає сумi статутного капiталу. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi
права на розподiл прибутку.
Середньорiчна кiлькiсть простих iменних акцiй в обiгу за пiдсумками 2015 та 2014 рокiв
складала 158 571 700 штук. Чистий прибуток/(збиток) за 2015 рiк на одну акцiю становить (0,51)

гривень (за 2014 рiк: (1,20) гривень). За пiдсумками 2015 року змiн в акцiонерному капiталi не
вiдбувалось.
У 2015 роцi Компанiя не здiйснювала виплату дивiдендiв.
22.

Податок на прибуток

Основнi складовi витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 31
грудня 2014, включають:
2015 р.

2014 р.

тис. грн.

тис. грн.

Поточнi витрати з податку на прибуток

-

-

Витрати / (доходи) з вiдстроченого податку на прибуток, пов'язаного з виникненням i
сторнуванням тимчасових рiзниць (19 161)
(53 042)
Витрати з податку на прибуток минулих рокiв -

14

Витрати з податку на прибуток, вiдображеного у складi прибутку або збитку (19 161)
(53 028)
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до
складу IСД:
2015 р.

2014 р.

Чистi (витрати)/доходи по актуарним доходам та збиткам

(393) 692

Доходи/ (витрати) з податку на прибуток (393) 692
Прибуток Компанiї пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Протягом року, що
закiнчився 31 грудня 2015 р., податок на прибуток в Українi нараховувався за ставкою 18% вiд
об'єкту оподаткування, який визначався шляхом коригувань фiнансового результату до
оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до МСФЗ, на
рiзницi передбаченi Податковим кодексом України (на 31 грудня 2014 р. - 18% вiд доходiв за
вирахуванням витрат згiдно Податкового кодексу України).
Фактичнi витрати з податку на прибуток вiдрiзняються вiд розрахованих на основi дiючої ставки
податку в Українi. Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на дiючу ставку
податку на прибуток, та витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. та
31 грудня 2015 р., представлене таким чином:
2015 р.

2014 р.

тис. грн.

тис. грн.

Прибуток до оподаткування

(99 501)

(243 340)

Податок при застосуваннi нормативної ставки податку на прибуток 18% (2015: 18%)
910))
(43 801)

(17

Податковий вплив рiзниць, що не включаються до складу валових витрат при визначеннi
оподатковуваного прибутку(1 251)
(9 241)
Вплив змiн ставки податку на прибуток Витрати з податку на прибуток минулих рокiв

-

(19 161)

-

14

(53 028)

Станом на 31 грудня 2015, 31 грудня 2014 вiдстрочений податок стосується таких статей:

Звiт про
фiнансовий стан

Звiт про фiнансовий результат

Iнший сукупний дохiд

фiнансовий стан

Звiт про фiнансовий результат

Iнший сукупний дохiд

р.

31 грудня 2015 р.

2015 р.

2015 р.

31 грудня 2014 р.

2014 р.

11

478

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Основнi засоби

(4 258) 1 527

Запаси

(5 785) 14 669
668

(4 258) 1 527

(5 785) 15 337

Вiдстроченi податковi активи:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

622

Забезпечення 2 351 (1 424) 393

(692)

Вiдсотки по кредиту 13 188 13 188

3 382 664

Звiт про

611

2014

Збитки, згенерованi в
декларацiї з прибутку
пiдприємства за 2015 р
58 584 17 634 393

42 423 5 859

36 564 36 564

40 557 37 706 (692)

Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання
Чистi вiдстроченi податковi активи
(692)

23.

54 326 19 161 393

34 772

53

042

Операцiї з пов'язаними сторонами

Фактичною контролюючою стороною Компанiї є Vetropack Holding AG (Австрiя).
У таблицi нижче представленi загальнi суми операцiй, проведених iз зв'язаними сторонами
протягом 2015 та 2014 рокiв, та залишки за розрахунками з ними станом на 31 грудня 2015 року,
31 грудня 2014 року :
Баланси по операцiям з зв'язаними сторонами були наступними:

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Компанiї Групи Ветропак
Заборгованiсть за довгостроковими позиками вiд зв'язаних сторiн, EUR
346

466 772

342

Заборгованiсть за довгостроковими позиками вiд зв'язаних сторiн, USD
445

576 016

378

Заборгованiсть зв'язаним сторонам:

кредиторська за товарами, послугами

10 117 10 414

по нарахованим вiдсотками за довгостроковими позиками
1 055 584

2 679 1 477

732 682

Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв включала дебiторську заборгованiсть за
продукцiю компанiй Групи Ветропак:

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть зв'язаних компанiй

16 374 12 438

За 2015 та 2014 роки операцiї з пов'язаними сторонами були наступними:
2015 р.

2014 р.

Компанiї Групи Ветропак
Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг

140 861

57 525

Закупки товарiв, робiт, послуг

(25 683)

(30 476)

Витрати по процентам по позикам (63 828)

(29 266)

51 350 (2 217)
Материнська компанiя
Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг

72 312 4637

Закупки товарiв, робiт, послуг

-

-

72 312 4 637
Умови угод з зв'язаними сторонами
Залишки в розрахунках з зв'язаними сторонами нiчим не забезпеченi i будуть погашенi
грошовими коштами. У 2015 р. не було видано або отримано будь-яких гарантiй по вiдношенню
до зв'язаних сторiн.
Протягом звiтного року та минулих рокiв Компанiя не нараховувала резервiв безнадiйної або
сумнiвної заборгованостi зв'язаних сторiн. Оцiнка зменшення корисностi проводиться кожного
фiнансового року шляхом оцiнки фiнансового стану зв'язаної сторони та ринкових умов, в яких
вона проводить свою дiяльнiсть
Винагорода ключовому управлiнському персоналу
Винагорода ключовому управлiнському персоналу склала короткостроковi виплати у виглядi
заробiтної плати, премiй та iнших компенсацiйних виплат в сумi 7 823 тис грн. у 2015 роцi та 5
941 тис грн. у 2014 роцi.

24.

Поточнi умови функцiонування, договiрнi та умовнi зобов'язання

Податковi ризики
Компанiя проводить свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Українське законодавство та

нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, включаючи
валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватися. Положення законiв i
нормативних документiв зазвичай є нечiткими, i трактуються по-рiзному мiсцевими,
регiональними та державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки
розбiжностей у трактуваннi законодавства є непоодинокими. Можливе непослiдовне
застосування та трактування українського податкового законодавства створює ризик суттєвих
претензiй та накладення додаткових податкових зобов'язань та штрафiв зi сторони податкових
органiв. Такi претензiї, у разi їх задоволення, можуть мати значний вплив. Керiвництво Компанiї
має достатнi пiдстави вiдстояти власнi позицiї по дотриманню всiх норм, та малоймовiрно, що
будь-якi суттєвi виплати виникнуть через iнтерпретацiю та застосування податкового
законодавства.
Юридичнi аспекти
В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає стороною в рiзних судових
процесах та суперечках. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за
зобов'язаннями у разi їх виникнення внаслiдок таких судових процесiв та спорiв не буде мати
суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї
окрiм тих, що включенi до забезпечення за судовими процесами.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльнiсть Компанiї може завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та
постiйно переглядаються. В мiру визначення зобов'язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi
зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих
нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових
актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування вимог
законодавчих актiв не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому
середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi.
25.

Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика

Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, кредити та позики, депозити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих
фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi
iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi
Компанiї.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї - валютний, процентний, ризик
лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi
нижче.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Як визначено
МСФЗ 7, валютнi ризики виникають внаслiдок того, що фiнансовi iнструменти деномiнованi у

валютi, що не є функцiональною валютою, i вони є монетарними статтями. При цьому ризики,
пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються.
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти,
зокрема, долар США ("дол. США") i євро, вiдiграють значну роль в операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси гривнi до долара США i євро, встановленi Нацiональним банком
України ("НБУ") на зазначенi дати, були такими:
Дол. США

Євро

Станом на 31 грудня 2014 р.

15.768556

19.232908

Станом на 31 грудня 2015 р.

24.000667

26.223129

Компанiя залучає значнi суми кредитiв i позик в iноземнiй валютi, отже вона має валютний
ризик. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
У таблицi нижче поданий аналiз чутливостi прибутку до оподаткування Компанiї до можливих
змiн у процентних ставках, за умови незмiнностi всiх iнших параметрiв.

2015 р.
Збiльшення "+" / зменшення "-" обмiнного курсу валют, % Вплив на прибуток до
оподаткування
тис. грн.

грн. / євро

+10% (48 738)

грн. / дол. США

грн. / євро

+10% (57 790)

-10% 48 738

грн. / дол. США

-10% 57 790

2014 р.
Збiльшення "+" / зменшення "-" обмiнного курсу валют, %
до оподаткування
тис. грн.
грн. / євро

+30% (93 653)

грн. / дол. США

+30% (112 027)

грн. / євро

15 609

-5%

Вплив на прибуток

грн. / дол. США

-5%

18 671

Ризик лiквiдностi
Задачею Компанiї є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення
процентних позик. Компанiя аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та
планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними
iнструментами.

У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Компанiї станом на 31
грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв:

31 грудня 2015 р.
Всього

На вимогу

Iншi довгостроковi зобов'язання

До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв

6 - 12 мiсяцiв 1-5

-

1 042 788

-

-

-

рокiв

1 042 788

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
110 034

76 352 33 682

Кредиторська заборгованiсть за iншими розрахунками 12 960 3 507
467
89 312 37 189 -

31 грудня 2014 р.
Всього

-

На вимогу

Iншi довгостроковi зобов'язання

1 042 788

16

1 169 289

До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв

6 - 12 мiсяцiв 1-5

-

720 791

-

-

-

рокiв

720 791

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
52 021

10 957 41 064

Кредиторська заборгованiсть за iншими розрахунками 9 370 5 349
719

14

20 327 46 413 -

-

720 791

787 531

Довгостроковi зобов'язання
Нижче наведенi суттєва iнформацiя щодо заборгованостi за кредитами вiд компанiї Групи
Ветропак:
Довгостроковi позики вiд компанiй, пов'язаних з материнською компанiєю, в дол. США:
31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Договiр вiд 25 жовтня 2007 р.
Строк погашення

31 грудня 2016 р.

Вiдсоткова ставка

7.3% 5.3%

Заборгованiсть на дату

576 016

31 грудня 2016 р.

378 445

Довгостроковi позики вiд компанiй, пов'язаних з материнською компанiєю, в євро:
31 грудня 2015 р.

31 грудня 2014 р.

Договiр вiд 01 жовтня 2010 р
Строк погашення

12 грудня 2016 р.

Вiдсоткова ставка

1 m Libor (EUR) + 6.7%

Заборгованiсть на дату

191 429

12 грудня 2016 р.
1 m Libor (EUR) + 4.7%

140 400

Договiр вiд 20 серпня 2012 р
Термiн погашення - 12 грудня 2017 р
Вiдсоткова ставка

12 грудня 2017 р

1 m Libor (EUR) + 6.7%

Заборгованiсть на дату

275 343

1 m Libor (EUR) + 4.7%

201 946

В фiнансовiй звiтностi Компанiя заборгованiсть, термiном погашення 12 грудня 2016 року не
визнала в якостi поточної, оскiльки очiкує та має намiр i впевненiсть щодо перенесення
погашення зобов'язання на пiзнiшу дату принаймнi на дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

згiдно з iснуючою кредитною угодою.

Процентний ризик
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових процентних ставок.
Процентний ризик стосується, насамперед, довгострокових боргових зобов'язань Компанiї з
плаваючою процентною ставкою. Керiвництво регулярно вiдстежує ринковi процентнi ставки з
метою мiнiмiзацiї процентного ризику Компанiї.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно
включають дебiторську заборгованiсть та грошовi кошти та їх еквiваленти.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Компанiя
не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й
потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Компанiї
вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Компанiї
вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Компанiї, якi включають грошовi
кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента
розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанiєю. Сума максимального розмiру ризику
в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати
функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для
iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб,
капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Компанiї.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику
й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку
або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рр., цiлi, полiтика
та процедури Компанiї не зазнали змiн.
26.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки
необхiдно обгрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки
не завжди виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, включена до фiнансової звiтностi, являє
собою суму, на яку можна обмiняти iнструмент в ходi поточної угоди мiж бажаючими укласти

таку угоду сторонами, що вiдрiзняється вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Компанiя використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи
зобов'язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Справедлива вартiсть грошових коштiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi та iнших поточних активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй
вартостi оскiльки такi фiнансовi iнструменти є короткостроковими.
Справедлива вартiсть iнших довгострокових зобов'язань (довгостроковi позики) оцiнюється
шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз використанням ставки дисконтування,
яка вiдображає ринкову ставку процента на процентнi кредити з аналогiчними умовами та
строками погашення станом на кiнець звiтного перiоду. Власний ризик невиконання зобов'язань
станом на 31 грудня звiтних рокiв оцiнювався як незначний.

27.
Основнi положення облiкової полiтики (продовження основних положень облiкової
полiтики розкритих в Примiтцi 5)

l)

Перерахунок iноземних валют

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ представлена в гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i
валютою представлення фiнансової звiтностi Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi при
первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за курсом, що дiє на дату балансу. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд
такого перерахунку, вiдображаються у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом на дату їх
виникнення.
m)

Основнi засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв складається з цiни придбання або вартостi будiвництва,
iнших прямих витрат для введення активу в експлуатацiю. Цiна купiвлi або вартiсть будiвництва
основного засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої
винагороди, понесених в ходi придбання основного засобу.

Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї, або коли одержання економiчних вигод
вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що
виникають у зв'язку з вибуттям активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до прибуткiв та збиткiв за рiк, у якому
актив був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в разi необхiдностi.
n)

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи в основному складаються з програмного забезпечення. Амортизацiя
нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну
корисного використання, що оцiнюється для кожного з типiв нематерiальних активiв окремо i
становить вiд 1,5 до 10 рокiв. Строки i порядок амортизацiї нематерiальних активiв
аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова вартiсть нематерiальних
активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї або змiни умов
використання вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути вiдшкодована.

28.

Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалась в попередньому
звiтному перiодi.
Компанiєю було переглянуто попередню облiкову оцiнку щодо класифiкацiї формокомплектiв в
якостi основних засобiв. Так, з 01.01.2015 року з метою гармонiзацiї облiку запасiв такi активи
облiковуються, як матерiальнi цiнностi, що використовуються не бiльше одного року чи одного
операцiйного циклу, якщо вiн перевищує рiк. Облiк вартостi поставлених у виробництво
формокомплектiв та їх деталей здiйснюється за методом оцiнки та облiку малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв (далi - МШП). Формокомлекти, що не мають повного
використання ресурсу, оприбутковуються як бувшi у вживаннi МШП з оцiнкою їх вартостi,
виходячи iз вiдсотку використаного ресурсу вiд первiсної вартостi такого формокомплекту.
Перегляд оцiнки не стосується попереднiх звiтних перiодiв та застосовується до операцiй з дати
змiни в оцiнцi.
З метою приведення презентацiї у вiдповiднiсть до презентацiї фiнансової звiтностi за 2015 рiк
Компанiя здiйснила рекласифiкацiю даних щодо вiдомостей вiдносно формокомплектiв,
зазначених в попереднiй фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк, за Балансом (Звiт про фiнансовий
стан):
Назва статтi Код рядка
Сума на 31.12.2014р., тис.грн.
Сума змiн, тис.грн.

Сума на 01.01.2015р., тис.грн.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005

2 961 748

(2 213)

Основнi засоби

403 458

(49 926)

1010

453 384

первiсна вартiсть
знос

1012

1011

(253 463)

Виробничi запаси

1101

706 847

620 215

(216 757)

(36 706)

70 604 122 743

86 632

52 139

та роздiлом III "Елементи операцiйних витрат" Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд):
Назва статтi Код рядка
Сума за аналогiчний перiод попереднього звiтного перiоду Звiту
2015 року, тис.грн. Сума за звiтний перiод, Звiту за 2014 рiк, тис.грн.
Сума змiн,
тис.грн.
Матерiальнi затрати 2500
Амортизацiя 2515

29.

584 680

566 990

17 690

60 113 77 803 (17 690)

Новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до дiючих стандартiв та iнтерпретацiй

Станом на дату затвердження фiнансової звiтностi ряд стандартiв, iнтерпретацiї та поправок до
стандартiв стали обов'язковими для застосування для рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1
сiчня 2015р. та пiзнiше з можливiстю дострокового їх застосування. Компанiя достроково не
застосовувала такi новi та переглянутi стандарти при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi:
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (надалi - МСФЗ 9), набирає чиннiсть зi звiтних
перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2018р., дострокове застосування дозволяється.
Цей стандарт, опублiкований у липнi 2014 року, замiняє iснуючi правила МСБО (IAS) 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", та мiстить переглянутi правила щодо класифiкацiї
та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних збиткiв для
розрахунку знецiнення фiнансових активiв та новi загальнi вимоги облiку хеджування. Цим
стандартом також пролонгуються правила МСБО (IAS) 39 щодо визнання та невизнання
фiнансових iнструментiв. Компанiя оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть в
результатi застосування МСФЗ 9.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" (надалi - МСФЗ 15), стане
обов'язковим до звiтних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року, дострокове
застосування дозволяється.
МСФЗ 15 встановлює комплексну основу для визначення, в якiй сумi та коли має визнаватися
виручка. Цей стандарт замiняє iснуючi правила з визнання виручки, включаючи МСБО (IAS) 18
"Виручка", МСБО (IAS) 11 "Контракти на будiвництво" та КТМФЗ (IFRIC) 13 "Програми
лояльностi клiєнтiв".
МСФЗ 15 визначає, як i коли слiд визнавати виручку, а також необхiдний обсяг розкриття

iнформацiї про виручку. Основний принцип МСФЗ 15 полягає в тому, що компанiя повинна
визнати виручку вiд передавання передбачених контрактом товарiв або послуг клiєнтам у сумi,
яка вiдображає очiкувану в обмiн на такi товари чи послуги винагороду. Застосування такого
принципу залежатиме вiд фактiв та обставин, передбачених контрактом iз клiєнтом. Новий
стандарт вимагає бiльш детального розкриття iнформацiї про виручку, надає iнструкцiї щодо
транзакцiй, якi до цього не розглядалися всебiчно та удосконалює iнструкцiї до
багатоелементних домовленостей. Компанiя оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть в
результатi застосування МСФЗ 15.
МСФЗ 16 "Оренда" (надалi - МСФЗ 16) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiзнiше. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з
одночасним використанням МСФЗ (IFRS) 15.
МСФЗ 16 замiнює iснуючi правила облiку оренди, що мiстяться у МСБО (IAS) 17 "Оренда",
КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ (SIC) 15 "Операцiйна оренда:
заохочення" та ПКТ (SIC) 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про
оренду". Цей стандарт вирiшує проблему iснуючої дуальної моделi облiку для орендарiв, за
якою розмежовуються балансова фiнансова оренда та позабалансова операцiйна оренда. Замiсть
цього пропонується модель єдиного балансового облiку, що подiбна до iснуючого облiку
фiнансово лiзингу. Облiк орендодавця залишається близьким до iснуючої практики, тобто
орендодавцi продовжують класифiкувати оренду за категорiями: фiнансова та операцiйна.
Компанiя оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть, що виникає внаслiдок застосування
стандарту МСФЗ 16.
Крiм того, очiкується, що такi новi стандарти та поправки до чинних стандартiв не матимуть
iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання (МСФЗ (IFRS) 14), застосовується до
рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше.
Облiк придбання часток в спiльних операцiях (поправка до МСФЗ (IFRS) 11),
застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше,
дострокове застосування дозволяється.
Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi (поправка до МСБО (IAS) 27),
застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше,
дострокове застосування дозволяється.
Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним
пiдприємством (поправка до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28), застосовується до рiчних
звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше, дострокове застосування
дозволяється.
Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї (поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi
засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи"), застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше, дострокове застосування дозволяється.
Щорiчнi вдосконалення до МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (рiзнi стандарти), застосовується
до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року.
-

Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування винятку стосовно консолiдацiї (поправка до

МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IAS) 28), застосовується до рiчних звiтних
перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше, дострокове застосування
дозволяється.
Iнiцiатива з розкриття iнформацiї (поправка до МСБО (IAS) 1), застосовується до рiчних
звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше, дострокове застосування
дозволяється.

30.

Торгова дебiторська заборгованiсть (додаткова iнформацiя)

На торгову дебiторську заборгованiсть проценти не нараховуються. Середнiй термiн погашення
- вiд 30 до 90 днiв.
Станом на 31 грудня 2015 р. торгова дебiторська заборгованiсть у розмiрi 3 459 тис грн. була
знецiнена (2014: 3 392 тис. грн.) та зарезервована у повному обсязi. Змiни в резервi наведенi
нижче:
Iндивiдуальний резерв
Станом на 31 грудня 2014 р.

3 392

Нарахування за рiк 87
Списання дебiторської заборгованостi
Станом на 31 грудня 2015 р.
31.

20

3 459

Подiї пiсля звiтного перiоду

В Компанiї не вiдбувалось подiй пiсля дати балансу, якi є суттєвими i можуть вплинути на
економiчнi рiшення користувачiв.
Голова правлiння

А.П.Гiрник

Фiнансовий директор

Н.П.Букреєва

