Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ 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), площа Рекунова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 392-41-99, 04597-3-13-92
6. Електронна поштова адреса
roman.borushchak@vetropack.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
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
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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
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)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. 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)
34. 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 засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв; текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї
не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
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 (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) 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 прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в Товариствi не приймались рiшення
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi
цiннi папери.
Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за Нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, не надається, тому що Товариство подає Рiчну фiнансову звiтнiсть,
складену вiдповiдно до вимог Мiжнардних стандартiв бухгалтерського облiку.
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
ПРИВАТНЕ 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)
632
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
26004953953953
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
26002953953955
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
реалiзацiя (вiдпуск),

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
№17

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
24.03.2016 Державна служба України з 24.03.2021
контролю за наркотиками
Дата
видачі

використання прекурсорiв
(списку 3 таблицi IV ) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Пiсля завершення строку дiї Лiцензiї планується продовження її
строку дiї.

Опис

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
01.03.2010

Опис

Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
батькові особи,
на посаду
призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
2
3

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
4
(044) 392-41-98, 067-371Борущак Роман
81-10,
01.05.2017
Романович
roman.borushchak@vetrop
ack.com
Iнформацiя про досвiд роботи корпоративного секретаря: з 01.03.2010 р. по
30.06.2015 р. - корпоративний секретар АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод"за сумiщенням. З 01.05.2017 р. працює корпоративним секретарем
в ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" за сумiщенням iз основною
посадою начальника юридичного вiддiлу. Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини не має. Попереднє мiсце роботи - начальник
юридичного вiддiлу ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
Попереднiй корпоративний секретар припинила свої повноваження у зв"язку
зi звiльненням за згодою сторiн з основного мiсця роботи з посади
юрисконсульта ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".

V. Інформація про посадових осіб емітента
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
Прiнко Павел Анатолiй (Prinko Pavel Anatolij)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Комерцiйний директор АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2017, 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. Наглядовою радою Товариства
26.01.2017 р. прийнято рiшення обрати Головою Правлiння Товариства Прiнко Павла Анатолiя
(Prinko Pavel Anatolij) з 24.02.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. Попереднi посади за останнi п'ять
рокiв: комерцiйний директор АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", комерцiйний директор
ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря". 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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член правлiння Vetropack Holding AG.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2017, 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 26.01.2017 р.
прийнято рiшення обрати Заступником Голови Правлiння Товариства Бургермайстера Крiстофа
(Burgermeister Christoph) з 24.02.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Попереднi посади за останнi
п'ять рокiв: Заступник голови правлiння АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", Член
правлiння Vetropack Holding AG (напрям корпоративного розвитку та управлiння людськими
ресурсами), Член правлiння Vetropack Austria Holding AG. Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
Наглядовою радою Товариства 23.11.2017 р. прийнято рiшення припинити повноваження
Заступника Голови Правлiння Товариства Крiстофа Бургермайстра (Christoph Burgermeister)
31.12.2017 р. у зв'язку iз його заявою за власним бажанням.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дейвiд Жак
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження

1965
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член правлiння Vetropack Holding AG.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2017, 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 26.01.2017 р. прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства Жака Дейвiда
(Zak David) з 24.02.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової
особи немає.Загальний стаж роботи - 32 роки. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв: Член
правлiння АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", 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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
21
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 (призначено)
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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи
немає. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник головного бухгалтера по податковому облiку, головний бухгалтер. Посади на будьяких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Дмитро Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Президент Асоцiацiї пiдприємств скляної промисловостi "Скло України".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, 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.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати
членом Наглядової ради Товариства Олiйника Дмитра Миколайовича. Наглядовою радою
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства
Олiйника Дмитра Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попереднi посади за останнi п'ять
рокiв: Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Ради Федерацiї роботодавцiв
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
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клод Раймонд Корна (Claude Raymond Cornaz)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Ради директорiв Vetropack Holding Ltd.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, 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. Загальними зборами акцiонерiв Товариства
12.04.2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Корна Клода
Раймонда (Claude Raymond Cornaz). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: Заступник голови Наглядової ради Товариства, виконавчий директор 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 (представник акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каррер Бернхард (Karrer Berhhard)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiнансовий директор Vetropack Austria GmbH.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом. Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства
Каррера Бернхарда (Karrer Berhhard). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: фiнансовий директор Vetropack Austria GmbH, консультант, керiвник проекту.
Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: Директор Vetropack Austria GmbH (AT-3380
Pochlarn, Manker Strabe 49, Austria).
1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiрник Андрiй Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правлiння, АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" (до 23.02.2017
року включно).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом. Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства
Гiрника Андрiя Павловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 37 рокiв (якщо обiймає нинi посаду на iншому
пiдприємствi, то тодi стаж роботи - 38 рокiв). Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
Голова Правлiння. Обiймає посаду Радника Голови правлiння ПрАТ "Ветропак Гостомельський

Склозавод". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iнге Йошт (Inge Jost)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник юридичного департаменту Vetropack Holding Ltd.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно займаної посади. Змiни посадової особи у
звiтному перiодi не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 12.04.2017 року прийнято
рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Йошт Iнге (Jost Inge). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 36
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: член Наглядової ради Товариства,
керiвник з питань внутрiшнього аудиту та юридичних питань Vetropack Holding AG. Посада, яку
обiймає на iншому пiдприємствi: Керiвник юридичного департаменту Vetropack Holding AG,
мiсцезнаходження: CH-8180, Switzerland, Bulach, Schutzenmattstrasse 226.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Вiталiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юрисконсульт ТОВ "Система Консалтинг".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом. Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства
Павленка Вiталiя Вiталiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, партнер Адвокатського об'єднання "Павленко
та Сергiйчик", Голова адвокатського бюро Вiталiя Павленко, директор ТОВ "Юридична

компанiя "Лекс Патронус". Обiймає посаду керiвника Адвокатського об'єднання: "Павленко та
Сергiйчик ", мiсцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд.2/6.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабич Олена Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний економiст служби персоналу ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом. Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства
Бабич Олену Анатолiївну. Ревiзiйною комiсiєю Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення
обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Бабич Олену Анатолiївну. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх
посад за останнi п'ять рокiв: провiдний економiст служби персоналу, економiст ПЕВ,
в.о.начальника ВОП та ЗП, начальник ПЕВ Товариства. 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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний економiст вiддiлу контролiнгу ПрАТ "Бучанський приладобудiвний завод
"Веда".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 2 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з Статутом. Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 12.04.2017 року прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства
Кучеряву Марину Євгенiївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: провiдний

економiст вiддiлу контролiнгу Товариства. Обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу
контролiнгу 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
Заступник Голови
правлiння
Член правлiння
Головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Прiнко Павел
Анатолiй (Prinko
Pavel Anatolij)
Крiстоф
Бургермайстер
Дейвiд Жак
Комаренко Олена
Миколаївна
Олiйник Дмитро
Миколайович
Клод Раймонд
Корна (Claude
Raymond Cornaz)
Каррер Бернхард
(Karrer Berhhard)
Гiрник Андрiй
Павлович
Iнге Йошт (Inge
Jost)
Павленко Вiталiй
Вiталiйович
Бабич Олена
Анатолiївна
Кучерява Марина
Євгенiївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

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
1

8,041306

0

0

0

0,00000063

12 751
235
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 349

0,066436

0

0

0

1

0,00000063

105 34
9
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 387

0,009073

14 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 870 97
3

8,11681626

12 870
973

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної
особи
Vetropack Austria Holding
Aktiengesellschaft / Ветропак
Австрiя Холдинг
Акцiенгезелльшафт

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
-

Місцезнаходження
03380, Австрiя,
Pochlarn Manker
Strasse,49, Objekt 50

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

135 336 913

85,3475

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

135 336 913

85,3475

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

135 336 913

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
135 336 913

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
позачергові
X
31.01.2017
95,14253
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної
комiсiї у складi 3 (трьох) осiб.
2. Про змiну валюти позики за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р.,
укладеного iз VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за
2015 рiк, в тому числi суму заборгованостi в розмiрi 22 млн. доларiв США, з
доларiв США у Євро iз застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на
дату пiдписання додаткової угоди за курсом Нацiонального банку України.
3. Про затвердження нового строку повернення позики за Договором позики №
1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного iз VETROPACK HOLDING AG.
4. Про встановлення нової вiдсоткової ставки за користування позикою за
Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного iз VETROPACK
HOLDING AG.
5. Про уповноваження на пiдписання додаткової угоди до Договору позики №
1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р. вiд iменi Позичальника АТ <ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД>.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок
денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа,
що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада
Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю для
пiдрахунку голосiв на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Ветропак
Гостомельський Склозавод" у складi трьох осiб:
Лазаренко Сергiй Володимирович, Марченко Тетяна Вiкторiвна, Антоненко
Тетяна Миколаївна. З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: змiнити
валюту позики за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного
iз VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за 2015 рiк, в
тому числi суму заборгованостi в розмiрi 22 млн. доларiв США, з доларiв США у
Євро iз застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату
пiдписання додаткової угоди за курсом Нацiонального банку України. З третього
питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити новий строк повернення
позики за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного iз
VETROPACK HOLDING AG до 30 квiтня 2019 року. З четвертого питання
порядку денного ВИРIШИЛИ: встановити нову вiдсоткову ставку за
користування позикою за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р.,
укладеного iз VETROPACK HOLDING AG, яка буде змiнюваною (мiсячний Libor
в Євро станом на перший робочий день кожного мiсяця плюс маржа 6,7%рiчних).
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: уповноважити дiючих на момент
пiдписання додаткової угоди Голову Правлiння та Фiнансового директора
пiдписати вiд iменi АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" додаткову угоду
до Договору позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додаткiв)
та iнших супровiдних документiв з урахуванням прийнятих змiн до вказаного
договору. Визначення дати пiдписання такої додаткової угоди (додаткових угод,
додаткiв) та iнших супровiдних документiв покладається на Правлiння АТ
"Ветропак Гостомельський Склозавод".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення

чергові

чергові
X

позачергові
12.04.2017

Кворум зборів
Опис

95,33273
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 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 2016 рiк.
3. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
4. Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Правлiння за 2016 рiк та визначення
основних напрямiв дiяльностi товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
6. Про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство. Про змiну повного та скороченого найменування
Товариства.
7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй
редакцiї. Про уповноваження осiб на пiдписання Статуту Товариства у новiй
редакцiї та здiйснення реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї в органах
державної реєстрацiї.
8. Про затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом
затвердження їх у нових редакцiях. Про уповноваження осiб на пiдписання
внутрiшнiх положень Товариства у нових редакцiях.
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради
Товариства та уповноваження осiб на пiдписання таких договорiв з членами
Наглядової Ради Товариства. Встановлення розмiру винагороди Голови та iнших
членiв Наглядової Ради Товариства, у тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат.
13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про затвердження умов договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної
комiсiї та уповноваження осiб на пiдписання таких договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину iз ПАТ
"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА".
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину iз ПАТ "САН
IНБЕВ УКРАЇНА".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок
денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обрати членiв Лiчильної комiсiї у складi трьох осiб:
Лазаренко Сергiй Володимирович;
Антоненко Тетяна Миколаївна;
Марченко Тетяна Вiкторiвна.
Повноваження обраного складу Лiчильної комiсiї дiють до передачi документiв
по Загальних зборах акцiонерiв до архiву Товариства.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт
Товариства (результати дiяльностi та рiчної фiнансової звiтностi, складеної за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi) за 2016 рiк.
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити висновок Ревiзiйної
комiсiї Товариства та звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк за пiдсумками перевiрки

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити чистий прибуток
Товариства у розмiрi 62 393 тис. гривень за наслiдками звiтного 2016 року.
Затвердити розподiл прибутку Товариства у розмiрi 62 393 410 гривень 60
копiйок за наслiдками звiтного 2016 року наступним чином:
1. Згiдно ст.19 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.6.3 Статуту
Товариства направити на формування Резервного капiталу 3 119 670 гривень 53
копiйок (тобто 5% вiд чистого прибутку).
2. Спрямувати на iнвестицiї у розвиток виробництва та iнфраструктури
Товариства грошовi кошти в сумi 59 273 740 гривень 07 копiйок.
3. Коштiв з прибутку за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк на виплату
дивiдендiв не направляти, та дивiдендiв не виплачувати.
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Правлiння
Товариства про виконання основних напрямкiв дiяльностi Товариства,
запланованих на 2016 рiк та визначити наступнi основнi напрями дiяльностi
Товариства на 2017 рiк.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити змiну типу
Tовариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство.
2. Затвердити наступне повне та скорочене найменування Товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД" та ПрАТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД".
3. Затвердити цiну викупу 1 (однiєї) простої акцiї Товариства у розмiрi ринкової
вартостi 1 (однiєї) простої акцiї, затвердженої Наглядовою радою Товариства.
З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Внести змiни та доповнення до
Статуту Товариства у зв'язку iз змiною його типу та затвердити його в новiй
редакцiї.
Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв та Секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
Уповноважити Начальника юридичного вiддiлу Товариства та/або юрисконсульта
Товариства подати Статут у новiй редакцiї та iншi необхiднi супроводжуючi
документи (реєстрацiйнi форми тощо) в компетентнi органи державної реєстрацiї
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Положення
про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, виклавши його в новiй редакцiї.
Внести змiни до Положення про Наглядову раду акцiонерiв Товариства,
виклавши його в новiй редакцiї.
Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства, виклавши його в новiй
редакцiї.
Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, виклавши його в
новiй редакцiї.
Внести змiни до Положення про кодекс поведiнки Товариства, виклавши його в
новiй редакцiї.
Внести змiни до Положення про корпоративного секретаря Товариства, виклавши
його в новiй редакцiї.
Внести змiни до Положення про посадових осiб Товариства, виклавши його в
новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв
Товариства на пiдписання Положення про Загальнi збори Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства,
Положення про Правлiння Товариства та Положення про кодекс поведiнки
Товариства, Положення про корпоративного секретаря Товариства, Положення
про посадових осiб Товариства в нових редакцiях.
З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства - Д.М. Олiйника;
Членiв Наглядової ради Товариства - Клода Р. Корна, Марчелло Монтiшi,
Едуарда Штайнiнгера, Iнге Йошт.
Рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради
Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової ради
Товариства шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi, визначенiй цими
рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Встановити кiлькiсний склад
Наглядової ради Товариства - п'ять (5) членiв.
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: До складу наглядової ради
обранi
1. Олiйник Дмитро Миколайович, акцiонер.
2. Гiрник Андрiй Павлович, акцiонер.
3. Йошт Iнге (Inge Jost), акцiонер.
4. Каррер Бернхард (Bernhard Karrer), представник акцiонера - Vetropack Austria
Holding AG.
5. Корна Клод Раймонд (Claude Raymond Cornaz), акцiонер.
З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити такi умови
договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:
1. З Головою Наглядової ради - укласти строковий трудовий договiр зi строком дiї
до 11.04.2019 року включно iз заробiтною платою, визначеною в трудовому
договорi.
2. Iз Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради - укласти
цивiльно-правовi безоплатнi договори зi строком дiї до 11.04.2019 року включно.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства та Заступника голови Правлiння на
пiдписання договорiв (або додатковi угоди до iснуючих договорiв) з Головою та
членами Наглядової ради Товариства.
З тринадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити
повноваження:
Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Павленка Вiталiя Вiталiйовича;
Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства - Бабич Олени Анатолiївни та Кучерявої
Марини Євгенiївни.
Рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
З чотирнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: До складу ревiзiйної
комiсiї обранi
1. Бабич Олена Анатолiївна.
2. Кучерява Марина Євгенiївна.
3. Павленко Вiталiй Вiталiйович.
З п'ятнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити такi умови
договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
З Головою та членами Ревiзiйної комiсiї - укласти цивiльно-правовi безоплатнi
договори зi строком дiї до 11.04.2019 року включно.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства та Фiнансового директора на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
З шiстнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Попередньо надати згоду
на вчинення значного правочину (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" (або в грошовому
вимiрi перевищує 403 383 тис. грн. за даними фiнансової звiтностi товариства
станом на 31.12.2016 року).

Уповноважити Голову Правлiння та Директора з маркетингу та продажу
пiдписати вiд iменi Товариства 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" на суму, що перевищує 25% вiд
вартостi активiв АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" (або в грошовому
вимiрi перевищує 403 383 тис. грн. за даними фiнансової звiтностi товариства
станом на 31.12.2016 року).
З сiмнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Попередньо надати згоду
на вчинення значного правочину (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 403 383 тис. грн. за даними фiнансової звiтностi товариства
станом на 31.12.2016 року).
Уповноважити Голову Правлiння та Директора з маркетингу та продажу
пiдписати вiд iменi АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" 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", на суму,
що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод" (або в грошовому вимiрi перевищує 403 383 тис. грн. за даними
фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2016 року).

X. Відомості про цінні папери емітента
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

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.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
506 425
735 784
122 755
123 402
337 783
564 096
3 851
3 865
30 134
30 134
11 902
14 287
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
6 056
6 084
0
0
1 826
1 826
4 150
4 150
0
0
80
108

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
512 481
741 868
122 755
123 402
339 609
565 922
8 001
8 015
30 134
30 134
11 982
14 395
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
506 425
735 784
6 056
6 084
512 481
741 868
Термiн
користування
основними
засобами
виробничого
i
невиробничого призначення вiд 1 до 25 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 станом на 31.12.2017 р.1 107 495 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 33,56 %, ступiнь їх використання - 100%.
Сума нарахованого зносу основних засобiв - 371 711 тис. грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок
проведеного ремонту печi № 81, що призвело до збiльшення вартостi
основних засобiв, класифiкованих як "Машини та обладнання", на суму
понад 226 млн.грн.
Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
325 144
256 089
(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 Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає
вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
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

5 753

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 555 398
X
X
X
1 561 151
X
X
Станом на 31.12.2017 р. Товариство має довгостроковi
зобов"язання та забезпечення в сумi 1 224 018 тис.грн. З них:
- пенсiйнi зобов'язання - 8 442 тис.грн.;
- iншi довгостроковi зобов'язання - 1 206 198 тис.грн.;
- довгостроковi забезпечення - 9 378 тис.грн. (включаючи
довгострокове забезпечення виплат персоналу - 9 378
тис.грн.).
Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 337 133 тис.
грн., у тому числi:
поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов"язаннями - 77 040 тис.грн.,
- товари, роботи, послуги - 195 831 тис. грн.,
- розрахунками з бюджетом - 5 753 тис. грн.,
- розрахунками зi страхування - 881 тис.грн.,
- розрахунками з оплати працi - 3 499 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 11 684 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками - 16 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв - 23 815 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 17 800 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 814 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
12.04.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
403 383

5
1 613 532

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
25

Предмет
правочину

7
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

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії
8
13.04.2017

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

9
http://www.vetropack.
ua/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 12.04.2017 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинятися
Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення за наступними характеристиками: укладення Товариством iз ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 00377511) договору поставки, додаткових угод до договору поставки, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi iз укладенням та якi можуть виникнути в ходi
виконання цього договору чи кiлькох договорiв на суму, що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" (або в грошовому вимiрi
перевищує 403 383 тис. грн. за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 року). Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 403 383 тис. грн. Вартiсть
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 613 532 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 155 826 967, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для
участi у загальних зборах - 148 554 095, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийняття рiшення - 148 514 896, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти" приийняття рiшення - 26 256.
2
12.04.2017
Загальнi збори
403 383
1 613 532
25
договiр поставки,
13.04.2017
http://www.vetropack.
акцiонерiв
додатковi угоди до
ua/
договору поставки,
специфiкацiї та iншi
документи пов'язанi
iз укладенням та якi

можуть виникнути в
ходi виконання
цього договору чи
кiлькох договорiв
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 12.04.2017 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинятися
Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення за наступними характеристиками: укладення Товариством iз ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 30965655) договору поставки, додаткових угод до договору поставки, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi iз укладенням та якi можуть виникнути в ходi
виконання цього договору чи кiлькох договорiв) на суму, що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" (або в грошовому вимiрi
перевищує 403 383 тис. грн. за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 року). Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 403 383 тис. грн. Вартiсть
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 613 532 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 155 826 967, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для
участi у загальних зборах - 148 554 095, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийняття рiшення - 148 514 896, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти" приийняття рiшення - 26 256.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
31.01.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3
Загальнi збори
акцiонерiв

Ринкова
вартість майна
або послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

4
813 571,08

5
1 399 558

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
58,131

Предмет
правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

7
позика

8
01.02.2017

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

9
http://www.vetropack.
ua/

Опис:
Позачерговими Загальними зборами Товариства 31.01.2017 р. прийнято рiшення: змiнити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного
iз VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за 2015 рiк, в тому числi
суму заборгованостi в розмiрi 22 млн. доларiв США, з доларiв США у Євро iз застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату пiдписання додаткової угоди
за курсом Нацiонального банку України; затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного iз VETROPACK
HOLDING AG до 30 квiтня 2019 року; встановити нову вiдсоткову ставку за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р., укладеного iз
VETROPACK HOLDING AG", яка буде змiнюваною (мiсячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного мiсяця плюс маржа 6,7 % рiчних); уповноважити
дiючих на момент пiдписання додаткової угоди Голову Правлiння та Фiнансового директора пiдписати вiд iменi АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" додаткову угоду
до Договору позики №1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додаткiв) та iнших супровiдних документiв з урахуванням прийнятих змiн до вказаного договору.
Визначення дати пiдписання такої додаткової угоди (додаткових угод, додаткiв) та iнших супровiдних документiв покладається на Правлiння АТ "Ветропак Гостомельський
Склозавод". Предмет правочину - позика. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, - 813 571,08 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -1 399 558 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 58,131 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 155 759 471 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 148 193 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийнятття рiшення - 148 154
489 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" приийнятття рiшення - 39 007 штук.

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

1
26.01.2017
31.01.2017

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
27.01.2017
01.02.2017

12.04.2017

13.04.2017

12.04.2017
13.04.2017
23.11.2017

13.04.2017
13.04.2017
23.11.2017

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
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
2017
2
1
2
2016
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)

Бюлетенями для голосування.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Змiна валюти позики, затвердження нового строку повернення позики та
(запишіть)
встановлення нової вiдсоткової ставки за користування позикою.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками

(осіб)
5
4
1
0
0

акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

4
1
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

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 відбувались засідання наглядової ради? 9
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено.
Інше (запишіть)
Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено.

Ні
X
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi Наглядової
ради не створено.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
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
Інше
Члени Наглядової ради винагороди не отримують. Винагороду отримує
(запишіть)
Голова НР (розмiр визначений у контрактi).

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)
Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз
чинним законодавством України заборонено обiймати посади в
органах управлiння господарських товариств. Членами
Наглядової ради не можуть бути народнi депутати України,
члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та
мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого
самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи
органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують
функцiї з управлiння корпоративними правами держави та
X
представляють iнтереси держави або територiальної громади в
Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства. Особи, яким
суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть
бути посадовими особами органiв Товариства, якщо воно
провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену
судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi
злочини, не можуть бути посадовими особами органiв
Товариства.Члени Наглядової ради не можуть одночасно
входити до складу Наглядової ради бiльше нiж у 2 (двох)
товариствах (включаючи посаду у Наглядовiй радi Товариства).
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 зі 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? 2
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
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
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
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого 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
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
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
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
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) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

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) так
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 2017 року не зафiксовано.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених

скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

1
2
3
4

5

6

7
8
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВ "АФ "Київська
Найменування аудиторської фірми
аудиторська група"
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
20067093
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, Броварський проспект, 15, м.
Київ, 02002
аудитора
номер: 1560, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
26.01.2001
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
номер: 0545, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
24.09.2015
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
з 01.01.2017 по 31.12.2017
Звітний період, за який проведено
аудит фінансової звітності
01 - безумовно позитивна
Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Ми звертаємо увагу на
Пояснювальний параграф (у разі
Примiтку 2 "Умови
наявності)
функцiонування, ризики та
економiчна ситуацiя" до
фiнансової звiтностi в якiй
зазначено, що протягом 20142017р.р. економiка України i
банкiвський сектор пройшли
через найглибшу кризу за часи
незалежностi України. В даний
час макроекономiчнi ризики
для фiнансової стабiльностi
знижуються. З другої половини
2016 року спостерiгається

позитивна динамiка щодо
сповiльнення iнфляцiї. В квiтнi
2017 року Нацiональний банк
вирiшив знизити вимогу
обов'язкового продажу
валютної виручки
експортерами з 65% до 50%.
Незважаючи на деякий
повiльний економiчний пiдйом
у 2017 роцi, українська
економiка все ще дуже
уразлива до потенцiйних
внутрiшнiх та зовнiшнiх
факторiв, а результати та
наслiдки полiтичної та
економiчної ситуацiї досi
важко прогнозувати, i вони
можуть мати подальший
несприятливий вплив на
українську економiку.
Хоча управлiнський персонал
вважає, що вiн вживає належнi
заходи на пiдтримку
стабiльностi дiяльностi
Компанiї, необхiднi за
iснуючих обставин, подальша
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.
Звертаємо увагу на Примiтку 3

"Основа представлення
звiтностi", в якiй зазначено, що
незважаючи на те, що за
офiцiйними даними Державної
служби статистики України
рiвень iнфляцiї у 2014 роцi
склав 24,9%, в 2015 роцi 43,3%, в 2016 роцi - 12,4%, а
2017 року - 13,7%
управлiнський персонал
Компанiї не вбачає передумов
для необхiдностi проведення
перерахунку фiнансової
звiтностi згiдно з МСБО 29 за
2016 та 2017 роки на тiй
пiдставi, що економiка України
з 2016 року почала виходити зi
стану глибоких iнфляцiйних
процесiв. Кумулятивний рiвень
iнфляцiї за трирiчний перiод,
включаючи 2015, 2016 та 2017
роки, за офiцiйними даними
Державної служби статистики
України, склав 83,14%.
Сповiльнення iнфляцiї
дозволило НБУ понизити
облiкову ставку протягом 2016
року - iз 22 до 14% рiчних. I
хоча облiкова ставка НБУ з
26.01.2018 складає 16%, НБУ
постiйно переглядає свої
вимоги нацiленi на
лiбералiзацiю валютного ринку
в Українi.
Нашу думку не було
модифiковано щодо цих
питань.
10
11
12

Номер та дата договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення
аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)

номер: 05/17-А, дата:
04.07.2017
дата початку: 01.12.2017, дата
закінчення: 21.03.2018
21.03.2018
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Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

375 000,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"
Київська область, смт Гостомель

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

00333888

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво порожнистого скла
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 632
Адреса, телефон: 08290 м. Iрпiнь (смт. Гостомель), площа Рекунова, 2, (044) 392-41-99
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

3210945900
230
23.13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив
1
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

Код
рядка
2

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

215
5 513
( 5 298 )
1 741
506 425
814 542
( 308 117 )
0
0
(0)
0
0
(0)

924
6 354
( 5 430 )
5 735
735 784
1 107 495
( 371 711 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

3
0
41 541
0
0

3
0
25 112
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
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
Пасив
1
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

1095

549 925

767 558

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

390 783
184 693
4 974
201 116
0
0
0
0

395 711
215 104
5 743
174 864
0
0
0
0

1125

375 398

382 342

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

7 529
9 451
8 680
0
4 921
332
0
274 097
0
274 097
315
0

8 359
7 430
7 430
0
16 422
228
0
304 717
0
304 717
338
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
781
1 063 607

0
0
0
0
3 190
1 118 737

1200

0

0

1300

1 613 532

1 886 295

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

55 500
0
-2 216
0
0
0
13 722
189 083
(0)
(0)
0

55 500
0
-4 874
0
0
0
16 841
257 677
(0)
(0)
0

Код
рядка

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
Керівник
Фiнансовий директор

Прiнко Павел Анатолiй
Букреєва Наталiя Петрiвна

1495

256 089

325 144

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
7 579
0
1 104 121
8 475
8 475
0
0
0

0
8 442
0
1 206 198
9 378
9 378
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
1 120 175

0
0
0
0
0
0
0
1 224 018

1600
1605

0
0

0
0

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

54 382
137 210
2 095
0
744
2 943
9 129
16
15 127
0
14 772
0
0
850
237 268

77 040
195 831
5 753
0
881
3 499
11 684
16
23 815
0
17 800
0
0
814
337 133

1700

0

0

1800
1900

0
1 613 532

0
1 886 295

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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

Код
рядка
2

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

2000

1 695 032

1 443 117

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 170 923 )
(0)

( 1 036 312 )
(0)

2090

524 109

406 805

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
28 771

0
0
0
26 769

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 77 597 )
( 121 019 )
( 192 097 )

( 65 146 )
( 106 386 )
( 132 059 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

162 167

129 983

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

6 543
0
0
( 79 985 )
(0)
(0)
0

24 988
0
0
( 79 321 )
(0)
( 66 )
0

2290

88 725

75 584

2295
2300

(0)
-17 012

(0)
-13 191

2305

0

0

2350

71 713

62 393

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-3 241
-3 241

-2 147
-2 147

( -583 )

( -387 )

-2 658
69 055

-1 760
60 633

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
968 004
Витрати на оплату праці
2505
131 661
Відрахування на соціальні заходи
2510
25 767
Амортизація
2515
71 862
Інші операційні витрати
2520
352 700
Разом
2550
1 549 994
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
158 571 700
158 571 700

За аналогічний
період
попереднього
року
4
903 736
115 148
22 582
43 464
272 329
1 357 259
За аналогічний
період
попереднього
року
4
158 571 700
158 571 700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
Фiнансовий директор

Прiнко Павел Анатолiй
Букреєва Наталiя Петрiвна

2610

0,452240

0,393470

2615

0,452240

0,393470

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 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:

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 973 789
22 066
22 066
2 524
2 524
33 899
0

1 595 199
367
0
1 771
1 771
45 088
0

3025

6 544

25 528

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
19

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 140 588 )
( 103 362 )
( 25 525 )
( 68 460 )
(0)

( 924 923 )
( 86 658 )
( 22 986 )
( 44 473 )
(0)

3117

( 29 735 )

( 11 435 )

3118

( 38 725 )

( 33 038 )

3135
3140
3145

( 292 995 )
(0)
(0)

( 375 573 )
( 33 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 53 )
407 846

(0)
( 928 )
212 398

фінансових інвестицій
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
Керівник
Фiнансовий директор
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3200
3205

0
25

0
149

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 275 337 )
(0)
(0)

(0)
( 172 410 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-275 312

(0)
-172 261

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 54 464 )
(0)
( 72 171 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 70 881 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 582 )
-127 217
5 317
274 097
25 303
304 717

(0)
-70 881
-30 744
304 040
801
274 097

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

00333888

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
55 500
0

4
-2 216
0

5
0
0

6
13 722
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
189 083
0

4010
4090
4095

0
0
55 500

0
0
-2 216

0
0
0

0
0
13 722

4100

0

0

0

4110

0

-2 658

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
256 089
0

0
0
189 083

0
0
0

0
0
0

0
0
256 089

0

71 713

0

0

71 713

0

0

0

0

0

-2 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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
Керівник
Фiнансовий директор

4210

0

0

0

3 119

-3 119

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

-2 658
-4 874

0
0

3 119
16 841

68 594
257 677

0
0

0
0

69 055
325 144
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)

1.

Загальна інформація

Гостомельський Склозавод був заснований у 1912 році. З 1990 склозавод став орендним підприємством, з 1993
- акціонерним. Купівля контрольного пакету акцій групою Ветропак відбулася в 2006 році.
В квітні 2017 році відбулася зміна організаційно-правової форми Компанії з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство.
Компанія здійснює свою економічну діяльність, головним чином, в Україні. Основним видом діяльності
Компанії є виробництво склотари.
Середньооблікова чисельність персоналу за 2017 рік становила 632особи.
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку емітента:
Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельский Склозавод"

Скорочене найменування

ПрАТ "Ветропак Гостомельский Склозавод"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00333888

Код території за КОАТУУ

3210945900

Територія (область)

Київська область

Район

м. Ірпінь

Поштовий індекс

08290

Населений пункт

смт. Гостомель

Вулиця, будинок

пл. Рекунова,2

Міжміський код та телефон

+38 04597 62-208

Факс

+38 04597 32-077

Е-mаіІ

оffiсе@vetrораск.com

www-адреса

http://www. vetгораск. uа

В 2017 році Компанія перебувала на облікувОфісі великих платників податків ДФС.

2.

Умови функціонування, ризики та економічна ситуація

Протягом 2014-2017р.р., економіка України і банківський сектор пройшли через найглибшу кризу за часи
незалежності України. В даний час макроекономічні ризики для фінансової стабільності знижуються. З другої
половини 2016 року спостерігається позитивна динаміка щодо сповільнення інфляції. В квітні 2017 року
Національний банк вирішив знизити вимогу обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 65% до
50%.
Незважаючи на деякий повільний економічний підйом у 2017 році, українська економіка все ще дуже уразлива
до потенційних внутрішніх та зовнішніх факторів, а результати та наслідки політичної та економічної ситуації
досі важко прогнозувати, і вони можуть мати подальший несприятливий вплив на українську економіку.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності
Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може
спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер та наслідки
якого на поточний момент визначити неможливо.
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Зазначені форми звітності не включають коригувань у зв'язку з впливом подій, що відбулися в Україні.
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

3.

Основа представлення звітності

Фінансову звітність (повний пакет фінансової звітності) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Компанія
підготувала у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”), що видані Радою
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“РМСБО”). Відповідно, Компанія підготувала фінансову
звітність у відповідності з МСФЗ, які застосовуються для періодів, що закінчуються станом на або після 31
грудня 2017, разом з порівняльними даними періоду станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, як
описано в основних принципах облікової політики.
Ця фінансова звітність за МСФЗ складена за методом історичної вартості, за винятком деяких фінансових
інструментів оцінених у відповідності до МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка активів (“МСБО
39”).
Компанія не застосовувала МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (МСБО 29) і не проводила
перерахунку у зазначених формах за 2016-2017рр. з урахуванням наступних чинників.
Незважаючи на те, що за офіційними даними Державної служби статистики України рівень інфляції у 2014
році склав 24,9%, в 2015 році - 43,3%, в 2016 році – 12,4%, а 2017 року – 13,7% управлінський персонал
Компанії не вбачає передумов для необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29
за 2016 та 2017 роки на тій підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких
інфляційних процесів. Кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки,
за офіційними даними Державної служби статистики України, склав 83,14%. Сповільнення інфляції дозволило
НБУ понизити облікову ставку протягом 2016 року – із 22 до 14% річних. І хоча облікова ставка НБУ з
26.01.2018 складає 16%, НБУ постійно переглядає свої вимоги націлені на лібералізацію валютного ринку в
Україні.
Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн.»), якщо
не зазначено інше.
Ця фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2017 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, була
затверджена керівництвом Компанії до випуску 23лютого 2018 року.

4.

Суттєві облікові судження та оцінки

У Компанії є ряд оцінок і припущень щодо майбутньої діяльності. Дані оцінки і припущення безперервно
оцінюються на підставі минулого досвіду та інших факторів, включаючи такі очікування майбутніх подій, які
вважаються розумними в обставинах, що склалися. У майбутньому фактичні події можуть відрізнятися від
даних оцінок і припущень. Нижче наведені ті оцінки і припущення керівництва, які мають найбільш суттєвий
ефект на суми визнані у фінансовій звітності за МСФЗ:


Оцінка історичної вартості основних засобів базується на справедливій вартості. Компанія
використовує справедливу вартість в якості умовної первісної вартості на дату переходу на МСФЗ.



Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація
нематеріальних активів та основних засобів нараховується протягом терміну їх корисного
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду,
протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет
подальшої відповідності.
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Запаси. Компанія вивчає чисту вартість реалізації і попит на свої запаси щоквартальноз метою
забезпечення впевненості в тому, що враховані запаси оцінюються за найменшою з двох величин:
собівартістюабо чистою вартістю реалізації. Ті фактори, які можуть вплинути на передбачуваний
попит і ціну продажу - це розрахунок успіху майбутніх технологічних інновацій, дій конкурентів, цін
постачальників і економічних тенденцій.



Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості. Резерв на зниження вартості дебіторської
заборгованості створюється виходячи з оцінки Компанією платоспроможності конкретних дебіторів.
Якщо відбувається погіршення платоспроможності якогось з великих дебіторів, або фактичні збитки
від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Компанії, фактичні результати можуть
відрізнятися від зазначених оцінок. Вказаний резерв нараховується за аналітичним методом від
загальної суми такої заборгованості. Нарахування (і відновлення) резерву на зниження вартості
дебіторської заборгованості можуть бути істотними.



Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування поточного
зобов'язання в результаті минулих подій, погашення якого, як очікується, призведе до відтоку у
Компанії ресурсів, що являють собою економічні вигоди, при цьому таке зобов„язання має
невизначений строк настання або розмір. Застосування даних принципів облікової політики щодо
судових справ вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її
контролем. Компанія переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових розглядах на
кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих
факторів, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву, можна виділити
наступні: характер судового процесу, вимоги або оцінки (вимога або оцінка мають місце, протягом
процесу, включаючи період після дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), судовий
порядок та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій йде судовий процес, думки
юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва
Компанії щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес, вимогу або оцінку.

5.

Основні положення облікової політики1

a) Основні засоби
Основні засоби відображаються за первісною вартістю або умовною первісною вартістю (стосовно активів,
придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення
корисності.
Умовна первісна вартість основних засобів переважно визначена за амортизованою вартістю заміщення з
урахуванням економічного знецінення за результатами незалежної оцінки на дату переходу на МСФЗ.
Нарахування амортизації за основними засобами для бухгалтерського та податкового обліку здійснюється
прямолінійним методом, нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем
вибуття об‟єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання,
консервацію, досягнення залишкової вартості об‟єкта основних засобів до межі ліквідаційної вартості, яка
затверджується в наказі на введення в експлуатацію такого об‟єкта.
Строки корисного використання активів є такими:

1Продовження

основних положень облікової політики наведено в Примітці 27
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Будівлі та споруди
Машини та устаткування
Транспортні засоби
Інші основні засоби

8 – 40років
5 – 20 років
1 – 12 років
1 – 25 років

Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва відповідних активів.
Фактичні витрати на ремонт основних засобів, що не призводять до збільшення економічних вигод,
включаються до складу витрат виробництва.
b)

Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За
наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування на предмет зменшення
корисності Компанія визначає вартість відшкодування активу. Вартість відшкодування активу є більшою з двох
величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на
реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу,
якщо цей актив генерує надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів або груп
активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його/її
відшкодування, вважається, що його/її корисність зменшилась, і його/її вартість списується до суми
відшкодування. При оцінці вартості використання очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що відображає поточні ринкові
оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості за
вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості визначення
таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними
коефіцієнтами, котируваннями акцій дочірніх підприємств, які вільно обертаються на відкритому ринку цінних
паперів, чи іншими показниками справедливої вартості, що є в наявності.
Розрахунок зменшення корисності Компанії ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках,
що складаються окремо для кожної з одиниць Компанії, що генерують грошові потоки, між якими
розподіляються індивідуальні активи. Кошториси та прогнозні розрахунки, як правило, охоплюють період у
п‟ять років. Для більш тривалих періодів розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується
для прогнозування майбутніх грошових потоків після п‟ятого року.
У випадку перевищення балансової вартості активу над оціночною вартістю його відшкодовування або
одиниці, що генерує грошові потоки, вартість активу списується до вартості очікуваного відшкодування. Збитки
від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності запасів, визнаються у
звіті про фінансові результати у складі тих категорій витрат, які відповідають функціям активів зі зменшеною
корисністю.
На кожну звітну дату Компанія здійснює оцінку наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності,
визнаний щодо певного активу раніше, крім гудвіла, вже не існує або зменшився. За наявності таких ознак
Компанія оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові потоки. Збиток від зменшення
корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні
припущення, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від
зменшення корисності. Балансова вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від зменшення
корисності, не повинна перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б визначили, якщо
б збиток від зменшення корисності активу не визнали в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення
корисності визнається у звіті про фінансові результати.

c)

Фінансові інструменти – первісне визнання і подальша оцінка
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(i) Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи класифікуються Компанією, відповідно, як фінансові активи за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, інвестиції,
утримувані до погашення, фінансові активи, наявні для продажу, або як похідні фінансові інструменти,
визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія визначає класифікацію
фінансового активу при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов‟язані зі здійсненням операції. Справедливою вартістю
фінансових активів при їх первісному визнанні є ціна.
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операції на “стандартних
умовах”), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити
або продати актив.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську
заборгованість.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рр. Компанія не класифікувала жодних фінансових активів як фінансові
активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку чи як інвестиції,
утримувані до погашення.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації:
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не обертаються на активному
ринку, з фіксованими або обумовленими платежами. Після первісного визнання кредити відображаються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення
корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з
використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові результати у складі
фінансових витрат. Збитки внаслідок зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати у
складі інших операційних витрат.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові інвестиції включають дольові цінні папери. Дольові інвестиції, класифіковані як
наявні для продажу, - це такі інвестиції, які не були класифіковані ані як призначені для торгівлі, ані як
переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Боргові цінні папери у цій категорії - це
такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані
для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов.
Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, а
нереалізовані доходи або витрати за ними визнаються як інший сукупний дохід у складі резерву інструментів,
наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції, в якій накопичені доходи або витрати
перекласифіковуються з резерву інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, і
визнаються як фінансові витрати.
Компанія оцінила свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості припущення про
можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Компанія не в змозі здійснювати
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торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для них, і наміри керівництва щодо їх продажу в
найближчому майбутньому змінились, Компанія в рідких випадках може ухвалити рішення щодо
перекласифікації таких фінансових активів. Перекласифікація до категорії позик і дебіторської заборгованості
дозволяється у тому випадку, якщо фінансовий актив задовольняє визначенню позик і дебіторської
заборгованості, і при цьому Компанія має можливість і має намір утримувати ці активи в осяжному
майбутньому або до погашення. Перекласифікація до складу інструментів, утримуваних до погашення,
дозволяється тільки в тому випадку, якщо компанія має можливість і має намір утримувати фінансовий актив до
погашення.
У випадку утримання фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії “наявні для продажу”,
пов'язані з ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або
збитку протягом решти строку інвестицій із застосуванням ефективної процентної ставки. Різниця між новою
оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових потоків також амортизується протягом решти строку
використання активу із застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив
знецінився, сума, відображена у капіталі, перекласифіковується до звіту про фінансові результати.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових
активів) припиняється у випадку:
закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; або
якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання з
виплати третій особі одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без суттєвої затримки за
“транзитною” угодою, і або (a) Компанія передала практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) Компанія
не передає, але й не залишає за собою, практично всіх ризиків та вигод від активу, але передала контроль над
цим активом.
У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому ані
передавши, ані зберігши за собою практично всіх ризиків та вигод, пов‟язаних із ним, а також не передавши
контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі триваючої участі Компанії в цьому активі.
У цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання
оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені Компанією.
Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум:
первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, що може бути пред‟явлена до
оплати Компанією.

(ii) Зменшення корисності фінансових активів
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Компанія визначає, чи існують об‟єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи
фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового
активу чи групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об‟єктивні ознаки зменшення корисності в
результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу (“випадок виникнення
збитків”), і такий випадок або випадки виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки
від активу чи групи фінансових активів, який може бути достовірно визначений. Об‟єктивні ознаки зменшення
корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих
фінансових труднощів, порушують зобов‟язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність
банкрутства чи фінансової реорганізації, а також свідчення, на підставі спостережуваної ринкової інформації,
зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в
економічних умовах, що корелюють зі збитками за активами.
(iii) Фінансові зобов'язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання класифікуються Компанією відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінювані за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики, або як похідні фінансові інструменти,
визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія визначає класифікацію
фінансового зобов‟язання при первісному визнанні.
Фінансові зобов‟язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов‟язані
зі здійсненням операції (для кредитів та позик).
Фінансові зобов‟язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також процентні
кредити та позики.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов‟язань таким чином залежить від їх класифікації:
Процентні кредити та позики і кредиторська заборгованість
Після первісного визнання кредити та позики і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки відображаються у звіті
про фінансові результати, коли визнання зобов‟язань припиняється, а також у процесі амортизації з
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням
дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної
процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у складі
фінансових витрат у звіті про фінансові результати.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов‟язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку
погашення відповідного зобов‟язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов‟язання іншим
зобов‟язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін
до умов існуючого зобов‟язання визнання первісного зобов‟язання припиняється, а нове зобов‟язання
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов‟язань у звіті про фінансові результати.

d)

Виробничі запаси

Виробничі запаси оцінюються за меншою з двох сум: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість включає наступні витрати:
 Виробничі запаси – ціна придбання за методом середньозваженої вартості, (формокомплекти – з
використанням спеціальних методів оцінки);
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Готова продукція – амортизація, прямі матеріальні витрати, витрати праці та пропорційна частина
виробничих накладних витрат, розподілених на основі нормальної виробничої потужності, але за
вирахуванням витрат на залучення капіталу.

Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за
вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов‟язаних із доведенням продукції до готовності та її
реалізацією.
Облік вартості поставлених у виробництво формокомплектів та їх деталей здійснюється за методом оцінки та
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі - МШП). Формокомлекти, що не мають повного
використання ресурсу, оприбутковуються як бувші у вживанні МШП з оцінкою їх вартості, виходячи із відсотку
використаного ресурсу від первісної вартості такого формокомплекту.
e)

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти на банківських рахунках, в т.ч.
акредитиви, готівкові кошти в касі та короткострокові депозити зі строком погашення до трьох місяців.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та їх
еквівалентів згідно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.
f)

Забезпечення

Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє зобов‟язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов‟язання знадобиться вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов‟язання може бути достовірно оцінена. Витрати, пов‟язані із
забезпеченням, відображаються у звіті про фінансові результати. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є
суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризиків, пов‟язаних із певним зобов‟язанням, за
їх наявності. При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу,
визнається як фінансові витрати.
g)

Виплати працівникам

Державна пенсійна програма з визначеними внесками
Компанія здійснює перерахування єдиного соціального внеску до Державноїфіскальної служби України, що
розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі суми відносяться на витрати у періоді, в
якому вони виникли.
Державна пенсійна програма з визначеними виплатами
Компанія зобов‟язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам
Компанії, які працювали протягом певного часу у шкідливих умовах, як визначено нормативно-правовими
актами України, і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення
пенсійного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. Ці зобов‟язання сплачуються за рахунок
грошових коштів, отриманих від операційної діяльності.
Чиста сума зобов‟язання за цією державною пенсійною програмою з визначеними виплатами розраховується
виходячи з актуарної оцінки зобов‟язання за методом нарахування прогнозованих одиниць. Приведена вартість
зобов‟язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом дисконтування очікуваних майбутніх відтоків
грошових коштів із застосуванням процентної ставки за корпоративними облігаціями високої категорії, які
деноміновані у валюті, в якій здійснюється виплата за програмою, і строки погашення яких приблизно
співпадають зі строками відповідного пенсійного зобов‟язання.
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Вартість поточних послуг та визнана вартість минулих послуг, а також закриття позиції дисконту визнаються як
витрати поточного періоду в прибутках та збитках. Актуарні доходи та витрати, визнаються в тому періоді, в
якому вони виникли у складі іншого сукупного доходу та не підлягають подальшій перекласифікації до складу
прибутків або збитків; в звіті про власний капітал такі aктуарні доходи та витрати відображаються в складі
додаткового капіталу. Вартість послуг минулих років, по відношенню до яких не відбулося надання прав на
винагороду, визнаються у складі прибутків та збитків на дату, що настала раніше: дата зміни плану або дата
визнання відповідних затрат на реструктуризацію або вихідних допомог.
Короткострокові виплати
Зобов‟язання з короткострокових виплат працівникам не дисконтуються і відносяться на витрати по мірі
надання відповідних послуг.
Резерв визнається в сумі, що, як очікується, буде виплачена в рамках короткострокових програм виплати
грошових премій, якщо Компанія має поточне юридичне чи формальне зобов‟язання виплатити цю суму в
результаті послуги, наданої раніше працівником, і сума такого зобов‟язання може бути визначена достовірно.

h)

Оренда

Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності договору на дату початку оренди,
зокрема на тому, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або договір передбачає
право використання активу, навіть якщо це право прямо не вказується в угоді.
Для угод, укладених до 1 січня 2011 року, датою укладення вважається 1 січня 2011 року відповідно до
застосованого винятку згідно з МСФЗ 1.
Компанія як орендар
Фінансова оренда, за якою до Компанії переходять практично всі ризики та вигоди, пов‟язані з володінням
орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди за справедливою вартістю
орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною вартістю мінімальних орендних платежів.
Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування і зменшенням зобов‟язання за орендою так, щоб
вийшла постійна процентна ставка на непогашену суму зобов‟язання. Вартість фінансування відображається
безпосередньо у звіті про фінансові результати.
Капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом коротшого з таких періодів: розрахункового строку
корисного використання активу або строку оренди, якщо тільки немає обґрунтованої упевненості в тому, що до
Компанії перейде право власності на актив у кінці строку оренди.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про фінансові результати із використанням
прямолінійного методу протягом всього строку оренди.
Компанія як орендодавець
Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікується
як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди,
включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом строку оренди пропорційно
доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані.

i)

Визнання доходів

Дохід визнається тоді, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
Компанії, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за справедливою вартістю
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компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита. Нижче наведено
критерії, в разі задоволення яких визнається дохід:
Доход від продажу склотари
Дохід від продажу визнається, коли суттєві ризики та вигоди від володіння готовою продукцією перейшли до
покупця, відповідно до умов договорів про поставку склотари (зазвичай при переході права власності до
покупця). До цієї дати ризики та вигоди від володіння готовою продукцією зберігаються за Компанією.
Дохід від оренди
Дохід від операційної оренди майна обліковується за прямолінійним методом протягом строку дії орендного
договору.
Процентний дохід
Дохід визнається при нарахуванні процентів за методом ефективної ставки відсотка, що являє собою ставку за
якою дисконтуються майбутні грошові потоки. Процентний дохід відображається у складі фінансових доходів
у звіті про фінансові результати.
j)

Податки

Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов‟язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, обчисленій до
сплати податковим органам (відшкодуванню від податкових органів). Нарахування поточного податку на
прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового законодавства), які набули або фактично
набули чинності на звітну дату. Поточний податок на прибуток Компанії розраховується відповідно до
українського податкового законодавства, за яким об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (збитку), визначеного у фінансовій
звітності Компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені
відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.
Станом на звітну дату з 1 січня по 31 грудня 2015 ставка податку на прибуток становила 18%;з 1 січня по 31
грудня 2016 року - 18%, з 1 січня 2017 року – 18%.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов‟язань за усіма тимчасовими
різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов‟язань відображеною для цілей фінансової
звітності і вартістю, що враховується у податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов‟язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, окрім
випадків, коли:
відстрочене податкове зобов‟язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи
зобов‟язання в господарській операції, що не є об‟єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення операції не
впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і
відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов‟язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, а
також із часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі
зменшення тимчасової різниці, або існує значна вірогідність того, що тимчасова різниця не буде зменшена в
осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими різницями і перенесеними
на наступні періоди податковими збитками, якщо існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку,
відносно якого можна застосувати частину або всю суму такої тимчасової різниці, а також використовувати
невикористані податкові збитки, перенесені на наступні періоди, окрім випадків, коли:
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відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових різниць, виникає в результаті
первісного визнання активу або зобов‟язання в господарській операції, що не є об‟єднанням бізнесу, та який на
момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи
збиток; і
відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов‟язаних з інвестиціями в дочірні і асоційовані компанії, а
також із часткою участі у спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує
вірогідність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний
прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується, якщо
більше не існує вірогідності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати
частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи
переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає вірогідність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов‟язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується
при реалізації активу або погашенні зобов‟язання, на основі податкових ставок і положень податкового
законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.
Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних не в складі доходів та витрат, визнається у складі іншого
сукупного доходу в звіті про сукупний дохід або напряму у складі капіталу.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов‟язання підлягають взаємозаліку за наявності повного
юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов‟язань, якщо
вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб‟єкт
господарювання.

Податок на додану вартість
Доходи, витрати, а також активи та зобов‟язання визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість
(ПДВ), крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому разі
ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин;
дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому,
включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної в балансі.

k)

Прибуток на акцію

Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення чистого прибутку за період, який
підлягає розподілу між власниками звичайних акцій (прибуток за період мінус дивіденди, виплачені на
привілейовані акції), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу.

6.

Капітальні інвестиції, основні засоби та нематеріальні активи

Рух основних засобів за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, представлено таким чином:
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Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що завершився на зазначену дату

Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)
Земля,
будівлі
та
споруди

Машини та
устаткування

Інші

Капітальні
інвестиції

Нематеріальні
активи

Разом

Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2016

181 086

606 587

26 869

1 741

5 513

821 796

Надходження

6 386

288 144

6 574

305 938

841

607 883

Переміщення

-

-

-

(301 944)

-

(301 944)

7 579

572

-

-

8 151

187 472

887 152

32 871

5 735

6 354

1 119 584

28 197

268 804

11 116

-

5 298

313 415

-

-

-

-

-

-

5 739

61 826

4 165

-

132

71 862

Вибуття

-

Станом на 31 грудня 2017
Накопичений знос
Станом на 31 грудня 2016
Переміщення
Нараховано протягом року
Вибуття

7 574

562

-

-

8 136

33 936

-

323 056

14 719

-

5 430

377 141

Станом на 31 грудня 2016

152889

337 783

15 753

1 741

215

508 381

Станом на 31 грудня 2017

153 536

564 096

18 152

5 735

924

742 443

Станом на 31 грудня 2017
Чиста вартість

7.

Запаси

Станом на 31 груднязапаси включають (рядки 1101-1104 балансу):

Сировина та матеріали
Готова продукція
Інші

8.

31 грудня 2017 р.
215 104
174 864
5 743
395 711

31 грудня 2016 р.
184 693
201 116
4 974
390 783

Торгова дебіторська та інша поточна заборгованість

Станом на 31 грудня торгова дебіторська та інша поточна заборгованість включає:
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточні активи
Дебіторська заборгованість за товари
Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
Інші поточні активи
Мінус - резерв сумнівних боргів

31 грудня 2017 р.
388 651
16 422
566
(6 309)
399 330

31 грудня 2016 р.
378 857
4 921
647
(3 459)
380 966

Торгова дебіторська заборгованість за термінами виникнення представлена наступним чином:
непрострочена заборгованість

31 грудня 2017 р.
351 937

31 грудня 2016 р.
276 471
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)
до 30 днів
від 30 до 180 днів
від 180 до 360 днів
від 360 днів

9.

32 086
2 617
2 011
388 651

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
31 грудня 2017 р.
8 359
8 359

Розрахунки за виданими авансами послуги
Розрахунки за іншими авансами

10.

48 685
48 183
879
4 639
378 857

31 грудня 2016 р.
7 529
7 529

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
31 грудня 2017р.
296 678
8 039
304 717

Каса
Кошти на поточних рахунках в банку
Акредитиви
Депозити

11.

Інші довгострокові зобов'язання
31 грудня 2017 р.

Заборгованість за довгостроковими позиками від пов'язаних сторін,
EUR
Заборгованість за довгостроковими позиками від пов'язаних сторін,
USD

12.

31 грудня 2016 р.

1 206198

505 922

1 206198

598 199
1 104 121

Поточні забезпечення
31 грудня 2017 р.
6 446

Резерв під невикористані відпустки
Резерв під забезпечення матеріального заохочення
Резерв під забезпечення інших витрат і платежів

13.

31 грудня 2016р.
49 194
13 703
211 200
274 097

9 848
1 506
17 800

31 грудня 2016 р.
4 737
8 819
1 216
14 772

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

За роки, що завершились 31 грудня, дохід Компанії склав:

Чистий дохід від реалізації склотари
Інші доходи (фрахт)

2017 р.
1 621 501
73 531
1 695 032

2016 р.
1 368 344
74 773
1 443 117
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)

14.

Собівартість реалізації

За роки, що завершились31 грудня, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала:

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

15.

2017р.
973 230
92 622
20 446
63 682
20 943
1 170 923

2016р.
881 929
77 405
17 505
40 033
19 440
1 036 312

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік складалися з наступних елементів:

Доход від операційної курсової різниці
Дохід від реалізації ТМЦ
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від операційної оренди активів
Доходи від оприбуткування склобою та ТМЦ
Інші доходи від операційної діяльності

16.

Витрати на інформаційні та IT послуги
Витрати на банківські послуги, страхування та інші
професійні послуги
Знос та амортизація
Інші адміністративні витрати
Необов'язкове страхування

2017 р.

2016 р.

36 683
21 956

28 189
19 867

4 016
2 250
10 045
2 647
77 597

3 529
1 293
9 546
2 722
65 146

2017 р.
80 810
7 620
3 152
6 152
23 285
121 019

2016 р.
75 584
6 384
2 667
6 209
15 542
106 386

Витрати на збут

Витрати на транспортування
Витрати на персонал та відповідні нарахування
Амортизація основних фондів
Інші
Витрати на торгову марку та рекламу

18.

2016 р.
21 647
55
770
1 471
2 826
26 769

Адміністративні витрати

Витрати на персонал та відповідні нарахування

17.

2017 р.
17 060
164
78
835
9 746
888
28 771

Інші операційні витрати
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від браку
Резерв на сумнівну дебіторську заборгованість
Резерви на запаси
Інші операційні витрати

19.

2016 р.
119 783
1 664
10 612
132 059

2017р.
79 403
582
79 985

2016р.
78 927
394
79 321

2017р.
-

2016р.
6
60
66

Фінансові витрати

Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати

20.

2017 р.
161 096
4 503
5 389
12 755
8 354
192 097

Інші витрати

Втрати від неопераційних курсових різниць
Надзвичайні витрати
Інші витрати
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)

21.

Довгострокові забезпечення (пенсійні зобов‘язання та зобов‘язання по колективному договору)
Виплати за
Пільгові пенсії
2017

2016

Матеріальна допомога

Одноразова виплата по

неперервний стаж

Ювілейні та інші

виходу на пенсію

роботи

виплати

2017

2016

2017

2016

2017

2016

у випадку смерті
Виплати ветеранам
2017

2016

пенсіонера
2017

2016

Всього
2017

2016

Суми, визнані в звіті про фінансовий
стан:

8 442

7 579

6 294

5 491

457

451

271

259

1 674

1 651

682

623

17 820

16 054

(951)

1 082

1 008

1 492

68

173

42

110

202

623

99

81

468

3 561

дохід:

2 230

1 146

1 031

915

-

-

-

-

-

-

(20)

86

3 241

2 147

Зобов'язання по плану на 1 січня

7 579

5 809

5 491

3 671

451

334

259

172

1 651

1 206

623

504

16 054

11 696

Суми, визнані в звіті про фінансові
результати:
Суми, визнані в звіті про сукупний

Вартість послуг минулих періодів (на
початок звітного періоду)
Вартість послуг поточного періоду

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

189

254

179

40

30

22

15

39

27

6

4

621

444
1 764

Відсотки на зобов'язання

1 179

893

780

540

67

49

39

26

250

179

98

77

2 413

Актуарний збиток / (прибуток)

2 230

1 146

1 031

915

(39)

(41)

(19)

(28)

(90)

(55)

(20)

86

3 093

2 023

Виплачена винагорода

(416)

(458)

(1 236)

(587)

(62)

(56)

(30)

(23)

(179)

(178)

(20)

(48)

(1 943)

(1 350)

Вартість послуг минулих періодів (на
кінець звітного періоду)
Зобов'язання по на 31 грудня

(2 390)

-

(26)

773

-

135

-

97

3

472

(5)

-

(2 418)

1 477

8 442

7 579

6 294

5 491

457

451

271

259

1 674

1 651

682

623

17 820

16 054

Суми, визнані в звіті про фінансові результати:
Вартість послуг поточного періоду
Відсотки на зобов'язання
Актуарний збиток / (прибуток)
Вартість послуг минулих періодів
Всього
Актуарний
визнаний
доході

збиток
в

/

(прибуток)

іншому

сукупному

260

189

254

179

40

30

22

15

39

27

6

4

621

444

1 179

893

780

540

67

49

39

26

250

179

98

77

2 413

1 764

-

-

-

-

(39)

(41)

(19)

(28)

(90)

(55)

(148)

(124)

(2 390)

-

(26)

773

-

135

-

97

3

472

(5)

-

(2 418)

1 477

(951)

1 082

1 008

1 492

68

173

42

110

202

623

99

81

468

3 561

2 230

1 146

1 031

915

-

-

-

-

-

-

(20)

86

3 241

2 147
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Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)
Компанія має юридичне зобов'язання відшкодовувати Державному пенсійному фонду України додаткові пенсії, які
виплачуються окремим категоріям працівників Компанії. Крім того, Компанія надає своїм співробітникам також інші
виплати після та під час роботи на підприємстві згідно з колективним договором. Дані зобов‟язання підпадають під
визначення зобов‟язань з встановленими виплатами.
Додаткове пенсійне зобов'язання оцінюється на основі методу прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних
розрахунків. Актуарна оцінка додаткового пенсійного зобов'язання з встановленими виплатами була проведеназа
підсумками року станом на 31 грудня 2017, 2016 років незалежним актуарієм. Фактичні результати можуть відрізнятися
від оцінок, визначених на кінець кожного звітного періоду.
Зобов„язання за планом з встановленими виплатами, включені до звіту про фінансовий стан та які виникають в
результаті зобов‟язання Компанії по відношенню до її незабезпечених коштами пенсійних планів з визначеними
виплатами, наведені в таблиці вище.
Оскільки пенсійний план входить у компетенцію державних органів у Компанії не завжди є доступ до всієї необхідної
інформації. Для визначення плинності кадрів, оцінки змін до заробітної плати, індексу інфляції та іншого від
керівництва вимагається прийняття істотних суджень. Зміни оцінок керівництва можуть вплинути на суму вартості
зобов'язання у звіті про фінансовий стан і відповідні нарахування прибутку або збитку чи іншого сукупного доходу
(збитку). Основні припущення для цілей актуарної оцінки були наступними:
31 грудня 2017 р.
Ставка дисконтування
Коефіцієнт плинності кадрів
Темп зростання заробітної плати

31 грудня 2016 р.

15.5%
3.67%

16.0%
3.50%

2018 - 7%, далі- 3%

2017 - 8%, далі- 3%

Нижче представлені кількісний аналіз чутливості щодо суттєвих припущень (збільшення (зменшення) зобов„язань)
станом на 31 грудня 2017р.:
Зниження на 1%
1 250
(751)
483
(379)

Ставка дисконтування
Темп зростання заробітної плати
Коефіцієнт плинності кадрів
Інфляція

Зростання на 1%
(1 119)
809
(435)
398

Наведений вище аналіз чутливості був виконаний на основі методу, згідно з яким вплив можливих змін ключових
припущень станом на кінець звітного періоду на зобов‟язання по встановленим виплатам визначається шляхом зміни
основних номінальних параметрів моделі.
Середня тривалість по визначеним виплатам на кінець звітного періоду складала 12 років.

22.

Власний капітал

Станом на звітні дати структура акціонерів Компанії та їх відсоток володіння акціями Компанії були наступними:

Vetropack Austria Holding AG (Австрія)
Інші акціонери
Разом

2017

2016

85,35%
14,65%
100,00%

85,32%
14,68%
100,00%

Станом на 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2016 р. номінальна сума внесена в акціонерний капітал Компанії складала 55
500 тис грн. (158 571 700 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн.), що відповідає сумі статутного
капіталу. Всі акції мають рівні права голосу та рівні права на розподіл прибутку.
Середньорічна кількість простих іменних акцій в обігу за підсумками 2017 та 2016 років складала 158 571700 штук.
Чистий прибуток/(збиток) за 2017 рік на одну акцію становить 0,45 гривень (за 2016 рік: 0,39 гривень). За підсумками
2017 року змін в акціонерному капіталі не відбувалось.
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У 2017 році Компанія не здійснювала виплату дивідендів.

23.

Податок на прибуток

Основні складові витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2017та 31 грудня 2016, включають:

2017 р.

Поточні витрати з податку на прибуток
Витрати / (доходи) з відстроченого податку на прибуток, пов‟язаного з
виникненням і сторнуванням тимчасових різниць
Витрати з податку на прибуток минулих років
Витрати з податку на прибуток, відображеного у складі прибутку або
збитку

2016 р.

тис. грн.
-

тис. грн.
-

17 012
-

13 172
19

17 012

13 191

Відстрочений податок на прибуток, пов‟язаний зі статтями, які безпосередньо відносяться до складу ІСД:

2017 р.
Чисті витрати/(доходи) по актуарним доходам та збиткам
Витрати/ (доходи) з податку на прибуток

2016 р.

(583)
(583)

(387)
(387)

Прибуток Компанії підлягає оподаткуванню тільки на території України. Протягом року, що закінчився 31 грудня
2017 р., податок на прибуток в Україні нараховувався за ставкою 18% від об‟єкту оподаткування, який визначався
шляхом коригувань фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до МСФЗ, на різниці передбачені Податковим кодексом України (на 31 грудня 2016 р.-18%від доходів за
вирахуванням витрат згідно Податкового кодексу України).
Фактичні витрати з податку на прибуток відрізняються від розрахованих на основі діючої ставки податку в Україні.
Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на діючу ставку податку на прибуток, та витрат із податку на
прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2017 р., представлене такимчином:

2017 р.

2016 р.

тис. грн.
Прибуток до оподаткування

тис. грн.
75 584

88 725

Податок при застосуванні нормативної ставки податку на прибуток 18% (2016: 18%)
Податковий вплив різниць, що не включаються до складу валових витрат при
визначенні оподатковуваного прибутку
Вплив змін ставки податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток минулих років

15 971

13 605
1 041
-

(433)
-

17 012

19
13 191

Станом на 31 грудня 2017, 31 грудня 2016 відстрочений податок стосується таких статей:
Звіт про
фінансовий
стан

31 грудня 2017р.

Звіт про
фінансовий
результат

2017 р.

Інший
сукупний
дохід

Звіт про
фінансовий
стан

2017 р. 31 грудня 2016р.

Звіт про
фінансовий
результат

Інший
сукупний
дохід

2016 р.

2016 р.
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Відстрочені податкові
зобов’язання:
Основні засоби
Запаси
Відстрочені податкові активи:
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Забезпечення
Відсотки по кредиту
Збитки, згенеровані в деклараціїз
прибуткупідприємства за 2017р

Чисті відстрочені податкові
зобов’язання
Чисті відстрочені податкові
активи

24.

(2 631)

353

(2 984)

1 274

(2 631)

353

(2 984)

1 274

1 135

513

622

5 774

2 082

2 782

583

3 109

371

387

(7 756)

10 538

(2 650)

18 052

(12 204)

30 256

(12 167)

27 743

(17 365)

583

44 525

(14 446)

387

25 112

(17 012)

583

41 541

(13 172)

387

Операції з пов’язаними сторонами

Фактичною контролюючою стороною Компанії є Vetropack Holding AG (Австрія).
У таблиці нижче представлені загальні суми операцій, проведених із пов‟язаними сторонами протягом 2017 та 2016
років, та залишки за розрахунками з ними станом на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2016 року :
Баланси по операціям з зв‟язаними сторонами були наступними:
Компанії Групи Ветропак
Заборгованість за довгостроковими позиками від зв'язаних сторін, EUR
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками від зв'язаних сторін,
EUR
Заборгованість за довгостроковими позиками від зв'язаних сторін, USD
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками від зв'язаних
сторін,USD
Заборгованість пов‟язаним сторонам:
кредиторська за товарами, послугами
по нарахованим відсотками за довгостроковими та короткостроковим
позиками

31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

1 206 198

505 922

77 040
-

598 199

-

54 382

23 184

13 787

631
1 307 052

1 340
1 173 630

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала дебіторську заборгованість за продукцію
компанійГрупи Ветропак:
Торгова дебіторська заборгованість пов‟язаних компаній

31 грудня 2017 р.
16 422

31 грудня 2016 р.
4 921

За 2017 та 2016 роки операції з пов‟язаними сторонами були наступними:
Компанії Групи Ветропак
Реалізація товарів, робіт, послуг
Закупки товарів, робіт, послуг
Витрати по процентам по позикам

2017 р.

2016 р.

103 246
(62 250)
(79 403)
(38 407)

184 587
(38 404)
(78 927)
67 256

Материнська компанія
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Реалізація товарів, робіт, послуг
Закупки товарів, робіт, послуг

53 867
(94)
53 773

61 906
(947)
60 959

Умови угод з пов’язаними сторонами
Залишки в розрахунках з пов'язаними сторонами нічим не забезпечені і будуть погашені грошовими коштами. У
2017 р. не було видано або отримано будь-яких гарантій по відношенню до пов‟язаних сторін.
Протягом звітного року та минулих років Компанія не нараховувала резервів безнадійної або сумнівної заборгованості
пов'язанихсторін. Оцінка зменшення корисності проводиться кожного фінансового року шляхом оцінки фінансового
стану пов‟язаної сторони та ринкових умов, в яких вона проводить свою діяльність
Винагорода ключовому управлінському персоналу
Винагорода ключовому управлінському персоналу склала:короткострокові виплати у вигляді заробітної плати, премій
та інших компенсаційних виплат в сумі 20 071,2тис грн. у 2017 році та 13 244 тис грн. у 2016 році.

25.

Поточні умови функціонування, договірні та умовні зобов’язання

Податкові ризики
Компанія проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та нормативні акти, що
регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи валютний контроль та митне законодавство,
продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються порізному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки
розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Можливе непослідовне застосування та трактування
українського податкового законодавства створює ризик суттєвих претензій та накладення додаткових податкових
зобов‟язань та штрафів зі сторони податкових органів. Такі претензії, у разі їх задоволення, можуть мати значний
вплив. Керівництво Компанії має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх норм, та
малоймовірно, що будь-які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та застосування податкового
законодавства.
Юридичні аспекти
В ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною в різних судових процесах та суперечках.
Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов‟язаннями внаслідок таких судових процесів та спорів
не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій
Компаніївідповідно, резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська діяльність Компанії може завдавати шкоди навколишньому середовищу. Нормативні
положення щодо охорони навколишнього середовища в Україні змінюються та постійно переглядаються. В міру
визначення зобов‟язань вони негайно визнаються. Потенційні зобов‟язання, що можуть виникнути в результаті
суворішого застосування існуючих нормативно-правових актів, позовів громадян або змін у законодавстві чи
нормативно-правових актах, наразі неможливо оцінити. Керівництво вважає, що за існуючих умов застосування
вимог законодавчих актів не існує суттєвих зобов‟язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, які мають
бути нараховані у фінансовій звітності.

26.

Управління фінансовими ризиками: цілі та політика
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Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, кредити та позики,
депозити, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування
діяльності Компанії. Компанія має різні інші фінансові активи і зобов‟язання, такі як інша дебіторська та інша
кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії – валютний, процентний, ризик ліквідностіта
кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом
коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Як визначено МСФЗ 7, валютні ризики виникають внаслідок того,
що фінансові інструменти деноміновані у валюті, що не є функціональною валютою, і вони є монетарними статтями.
При цьому ризики, пов‟язані з перерахунком валют, не враховуються.
Як і для багатьох інших компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема, долар США
(“дол. США”) і євро, відіграють значну роль в операціях Компанії. Офіційні обмінні курси гривні до долара США і
євро, встановлені Національним банком України ("НБУ") на зазначені дати, були такими:
Дол. США

Євро

Станом на 31 грудня 2016 р.

27.190858

28.422604

Станом на 31 грудня 2017 р.

28.067223

33.495424

Компанія залучає значні суми кредитів і позик в іноземній валюті, отже вона має валютний ризик. Компанія не
здійснювала операцій з метою хеджування цих валютних ризиків.
У таблиці нижче поданий аналіз чутливості прибутку до оподаткування Компанії до можливих змін у процентних
ставках, за умови незмінності всіх інших параметрів.

Збільшення “+” / зменшення “-” обмінного курсу валют, %

Вплив на прибуток до оподаткування тис. грн.

грн. / євро

+10%

(118 788)

грн. / дол. США

+10%

540

-10%

118 788

-10%
Збільшення “+” / зменшення “-” обмінного курсу валют, %

(540)
Вплив на прибуток до оподаткування тис. грн.

грн. / євро

+10%

(51 904)

грн. / дол. США

+10%

(65 117)

грн. / євро

-10%

51 904

грн. / дол. США

-10%

65 117

2017 р.

грн. / євро
грн. / дол. США
2016 р.

Ризик ліквідності
Задачею Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування,
що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Компанія аналізує свої активи та зобов‟язання
за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов‟язань за
відповідними інструментами.
У таблиці нижче наведено строки погашення фінансових зобов‟язань Компанії станом на 31 грудня на основі
недисконтованих контрактних платежів:
На
До 3
6 - 12
1-5 років
Всього
31 грудня 2017 р.
вимогу
місяців
3-6 місяців
місяців
Інші довгострокові зобов'язання
1 206- 198 1 206 198
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
77 040
77 040
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
113 252
82 579
195 831
Кредиторська заборгованість за іншими
23 815
4 380
28 195
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(в тисячах гривень)
розрахунками
137 067
31 грудня 2016 р.
Інші довгострокові зобов'язання
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за іншими
розрахунками

На
вимогу

-

163 999
До 3
місяців

3-6 місяців
-

-

1 206- 198

1 507 264

6 - 12
місяців
-

1-5 років

Всього

1 104- 121

1 104 121

54 382
87 918
15 127
103 045

54 382

49 292
3 687
107 361

137 210

-

1 104- 121

18 814
1 314 527

Довгострокові зобов‘язання
Нижче наведені суттєва інформація щодо заборгованості за кредитами від компанії Групи Ветропак:
Довгострокові позики від компаній, пов’язаних з материнською компанією, в 2016 році – в дол. США, з 2017
року – борг конвертовано в євро:
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р.
Договір від 25 жовтня 2007 р.
Строк погашення
30 квітня 2019 р.
30 квітня 2017 р.
Відсоткова ставка
1 m Libor (EUR) +6.7%
7.3%
Заборгованість на дату
687 019
598 199
Строк погашення
25 січня 2017 р.
Відсоткова ставка
7.3%
Заборгованість на дату
54 382
Довгострокові позики від компаній, пов’язаних з материнською компанією, в євро:
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р.
Договір від 01 жовтня 2010 р
Строк погашення
Відсоткова ставка
Заборгованість на дату
Строк погашення
Відсоткова ставка
Заборгованість на дату

30 квітня 2018 р.
1 m Libor (EUR) + 6.7%
167 477
30 квітня 2018 р.
1 m Libor (EUR) + 6.7%
77 040

30 квітня 2018 р.
1 m Libor (EUR) + 6.7%
207 485
-

Договір від 20 серпня 2012 р
Термін погашення
Відсоткова ставка
Заборгованість на дату

30квітня 2018 р
1 m Libor (EUR) + 6.7%
351 702

30квітня 2018 р
1 m Libor (EUR) + 6.7%
298 437

В фінансовій звітності Компанії заборгованість, терміном погашення до року на суму 519 179тис.грн., не визнана в
якості поточної, оскільки Компанія очікує та має намір і впевненість щодо перенесення погашення зазначеного
зобов‟язання до 30.04.2020 року згідно з існуючою кредитною угодою та рішенням Правління.

Процентний ризик
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових процентних ставок. Процентний ризик стосується,
насамперед, довгострокових боргових зобов'язань Компанії з плаваючою процентною ставкою. Керівництво
регулярно відстежує ринкові процентні ставки з метою мінімізації процентного ризику Компанії.
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Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін ставки 1мЛібор для відповідних процентних
зобов'язань за позиками, що існують станом на 31 грудня 2017 року:

Збільшення
Зменшення

Зміна ставки Лібор у %
31 грудня 2017 р.
+0,01%
-0,01%

Збільшення
Зменшення

Зміна ставки Лібор у %
31 грудня 2016 р.
+0,01%
-0,01%

Вплив на позики
121
(121)

Вплив на позики
51
(51)

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, що потенційно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебіторську
заборгованість та грошові кошти та їх еквіваленти.
Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Компанія не вимагає застави за
фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно
відслідковуються. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і
керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах сумнівних боргів.
Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх
еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов‟язаннями
перед Компанією. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних
фінансових інструментів.

Управління ризиком недостатності капіталу

Завданням Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на
безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також
забезпечити фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може коригувати свою політику й цілі управління
капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. Протягом років,
що закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 рр., цілі, політика та процедури Компанії не зазнали змін.

27.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації
та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні
ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій
ринковій ситуації.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов‟язань, включена до фінансової звітності, являє собою суму, на яку
можна обміняти інструмент в ході поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, що відрізняється від
вимушеного продажу або ліквідації.
Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття
інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
1-й рівень: котирування (неcкориговані) на активних ринках для ідентичних активів чи зобов‟язань;
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2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є
спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано.
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є
спостережуваними на ринку.
Справедлива вартість грошових коштів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості та інших
поточних активів та зобов„язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості оскільки такі фінансові інструменти є
короткостроковими.
Справедлива вартість інших довгострокових зобов‟язань (довгострокові позики) оцінюється шляхом дисконтування
майбутніх грошових потоків із використанням ставки дисконтування, яка відображає ринкову ставку процента на
процентні кредити з аналогічними умовами та строками погашення станом на кінець звітного періоду. Власний ризик
невиконання зобов„язань станом на 31 грудня звітних років оцінювався як незначний.

28.

l)

Основні положення облікової політики (продовження основних положень облікової
політики розкритих в Примітці 5)

Перерахунок іноземних валют

Фінансова звітність за МСФЗ представлена в гривнях (“грн.”), що є функціональною валютою і валютою
представлення фінансової звітності Компанії. Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у
функціональній валюті за курсом, що діє на дату операції. Монетарні активи і зобов‟язання, виражені в іноземній
валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє на дату балансу. Всі курсові різниці, що
виникають від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за
первісною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом на дату їх виникнення.
m)

Основні засоби

Первісна вартість основних засобів складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих витрат для
введення активу в експлуатацію. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених
коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесених в ході придбання основного засобу.
Об‟єкт основних засобів вибуває після його реалізації, або коли одержання економічних вигод від його подальшого
використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв‟язку з вибуттям активу (розраховані
як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до прибутків та
збитків за рік, у якому актив був знятий з обліку.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності.
n)

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Амортизація нематеріальних активів
розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання, що оцінюється для
кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 1,5 до 10 років. Строки і порядок амортизації
нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року. Балансова вартість
нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або зміни умов використання
вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована.

29.

Зміни в обліковій політиціта принципах розкриття інформації

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалась в попередньому звітному періоді.

30.

Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів та інтерпретацій
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Наступні нові стандарти та тлумачення набули чинності та стали обов‟язковими до застосування з 01 січня
2017 року, але не мали впливу на Компанію:
-

Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками – зміни МСБО 12
(випущені у січні 2016 року і застосовуються для річних періодів, які починаються з 01 січня 2017 року
або після цієї дати). Зміна роз‟яснює вимоги до визнання відстрочених податкових активів за
нереалізованими збитками по боргових інструментах.

-

Ініціатива з покращення якості розкриття інформації ‒зміниМСБО 7 (випущені 29 січня 2016
року і застосовуються для річних періодів, які починаються з 01 січня 2017 року або після цієї дати).
Зміни, внесені в МСБО 7, вимагають розкриття інформації про зміни у зобов‟язаннях, що виникають у
результаті фінансової діяльності.

Були опубліковані окремі нові стандарти, тлумачення та поправки, що будуть обов‟язковими для
застосування Компанією у річних періодах, починаючи з 01 січня 2018 року та пізніших періодах.
Компанія не застосовувала ці стандарти та тлумачення до початку їх обов‟язкового застосування:
-

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2014 року і вступає в
силу для річних періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати).

-

МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає в силу
для періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий стандарт вводить
основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг
замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись
окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись
на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні
суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, пов‟язані з гарантіями за контрактами із
клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигід від
контракту.

-

МСФЗ 16 «Оренда» (випущений в січні 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які
починаються 01 січня 2019 року або після цієї дати). Стандарт заміняє існуючий МСБО 17 та прибирає
розмежування між фінансовою та операційною орендою. Новий стандарт вимагає визнавати
зобов‟язання з оренди, яке відображає майбутні орендні платежі, та «право користування активом» для
всіх орендних договорів. Нова модель базується на логікі, що з економічної точки зору орендний
договір ідентичний придбанню права використовувати актив, вартість якого сплачується частинами.
Орендарі повинні визнавати процентні витрати на зобов‟язання з оренди та амортизувати право
використання активу. Виняток дозволяється лише для певних короткострокових договорів оренди та
оренди малоцінних активів. Однак, це виключення може бути застосоване тільки орендарями. Для
орендодавців облік залишається в основному таким, як був відповідно до вимог МСБО 17. При цьому
з‟явились нові вимоги щодо розкриття інформації.

-

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 – «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його
асоційованою організацією або спільним підприємством» (випущені 11 вересня 2014 року і набирають
чинності для річних періодів, що починаються на дату, яка буде визначена Радою з
МСФЗ, або після цієї дати).

-

Поправки до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущені 12 квітня 2016 року і
набирає чинності для річних періодів, що починаються 01 січня 2018 року або після цієї дати).

-

«Платіж на основі акцій» – Зміни до МСФЗ 2 (випущені у червні 2016 року і вступають в силу для
періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати).

-

«Страхові контракти» – Зміни до МСФЗ 4 (випущені у вересні 2016 року і вступають в силу для
періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати).
31.

Торгова дебіторська заборгованість (додаткова інформація)
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На торгову дебіторську заборгованість проценти не нараховуються. Середній термін погашення – від 30 до 90 днів.
Станом на 31 грудня 2017 р. торгова дебіторська заборгованість у розмірі 6 308 тис грн. була зарезервована у повному
обсязі. Змін в резерві наведені нижче:

Індивідуальний резерв
Станом на 31 грудня 2016 р.
Нарахування за рік
Списання дебіторської заборгованості
Станом на 31 грудня 2017 р.

3 459
5389
(2540)
6 308

32.Інформація за сегментами
Операційний сегмент визначається на підставі внутрішніх звітів, які аналізуються керівництвом Компанії. На підставі
цих звітів, операційним сегментом визначено господарський сегмент – «Виробництво порожнистого скла».
Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або збитків, їх оцінка проводиться
відповідно до оцінки операційного прибутку або збитків в окремій фінансовій звітності. Фінансові доходи та витрати
Компанії, а також податок на прибуток розглядаються з погляду всієї Компанії і не розподіляються на операційні
сегменти.
Більш детальна інформація за сегментами наведена в Таблиці.
Господарські сегменти
Виробництво
Нерозподілені статті
№

1
1

2
3
4
5
6

Показник

2
Реалізація зовнішнім
покупцям
Реалізація іншим звітним
сегментам
Інші операційні доходи
Фінансові доходи
Інші доходи
Дохід з податку на прибуток

Всього

продукції
2017 р.
3

2016 р.
4

1 695 032

-

1 443 117

2017 р.
5

2016 р.
6

-

-

-

-

2017 р.
7

2016 р.
8

1 695 032

1 443 117

-

-

28 771

26 769

28 771

26 769

6 543

24 988

6 543

24 988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Всього доходів

1 695 032

1 443 117

8

Собівартість реалізації

1 170 923

1 036 312

9

Адміністративні витрати

76 301

63 961

1 296

10

Витрати на збут

118 998

104 450

2 021

1 936

121 019

106 386

11

Інші операційні витрати

-

-

192 097

132 059

192 097

132 059

12

Інші витрати

-

-

-

13

Фінансові витрати

-

-

79 985

35 314

51 757

1 730 346

1 494 874

-

1 170 923

1 036 312

1 186

77 597

65 146

-

66
79 321

79 985

66
79 321

80

ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод»
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що завершився на зазначену дату

Примітки до Фінансової звітності

(в тисячах гривень)
14

Податок на прибуток

15

Всього витрат

16

Фінансовий результат
діяльності підприємства

17

Активи підприємства

18

Зобов‟язання підприємства

19

Капітальні інвестиції

20

Амортизація необоротних
активів

1 366 222

-

17 012

13 191

17 012

13 191

1 658 633

1 432 481

71 713

62 393

1 204 722

292 411

227 759

238 395

- 257 097

- 176 002

1 557 103

45 171

56 420

1 886 295

1 613 532

253 940

180 422

1 307 211

1 177 020

1 561 151

1 357 443

5 735

1 741

328 810
1 841 124

370 843

307 711

6 298

5 704

5 735

1 741

377 141

313 415

Інформацію про доходи від зовнішніх клієнтів з різних країн наведено нижче:
Географічні збутові сегменти
№

Країна

2017 рік

2016 рік

1

2

3

4

1

Україна

2

Зарубіжжя

3

Всього доходів

32.

1 273 887

1 088 777

421 145

354 340

1 695 032

1 443 117

Події після звітного періоду

В Компанії не відбувалось подій після дати балансу, які є суттєвими і можуть вплинути на економічні рішення
користувачів.

Голова правління

П.А.Прінко

Фінансовий директор
канд.ек.наук

Н.П.Букреєва
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