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

Голова правлiння

Жарков Людвиг Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

13.04.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

04763746

Україна Житомирська обл. Житомирський р-н 10025 м.

Житомир вул. Промислова, буд. 26
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

044-498-65-03, 044-498-65-01

nkulikovskaya@yioula.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
(за наявності)

вiдсутня
(адреса сторінки)

(дата)
в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X
X
X
X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

X
X

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

X
X

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання

X

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: В складi рiчного звiту вiдсутнi:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Товариство Лiцензiй не має.
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань підприємств - так як Емiтент не входить до складу об’єднань.
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не
проводило рейтингову оцiнку, у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення
для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними
товариствами не передбачено.
- Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не
приймалось, дивiденди не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй,
iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариством, протягом звiтного перiоду, було
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства, в результатi чого були прийнятi умови обовязкового
викупу акцiй у акцiонерiв, якi проголосували проти прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу та звернулись до
Товариства з письмовою вимогою про викуп. Таких вимог Товариство не отримало.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових
цiнних паперiв не здiйснювало.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, Iнформацiя щодо спiввiдношення
розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися, Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, Вiдомостi про структуру
iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, Вiдомостi
щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом
на кiнець звiтного року, Iнформацiя про наявнiсть просрочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами ( договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв , - так як Товариство
випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.
- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, так як Товариство складає
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
- Звiт про стан об"єкта нерухомостi - так як Товариство цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене

об"єктами нерухомостi не випускало.
- Iнформацiя про про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi
папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї - так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Емiтента, так як станом на 31.12.2010 р. вiдсутнi
фiзичнi особи, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Емiтента.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
3.1.3. Організаційно-правова форма

ПАТ "Бiо мед скло"

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

10025

3.1.5. Область, район

Житомирська обл. Житомирський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Житомир

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Промислова, буд. 26

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А 01 № 467078

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.12.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 17 635 000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

17 635 000,00

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

Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

311744

3.3.3. Поточний рахунок

26002060520924

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

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

3.3.5. МФО банку

322001

3.3.6. Поточний рахунок

26005000727394

3.4. Основні види діяльності
26.15.0 - ВИРОБНИЦТВО ТА ОБРОБЛЕННЯ IНШИХ СКЛЯНИХ ВИРОБIВ;
51.46.0 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ;
51.90.0 - IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Закрите акцiонерне товариство
"Iнвестицiйний фонд
"Полiсiнвест"

22046310

Приватне пiдприємство
"Ньюанс"

30082035

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Торговець
цiнними паперами "Партнер"

24699447

Uglass Holdings Limited

НЕ 162534

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

Місцезнаходження

Житомирська обл. Корольовський
район р-н 10000 м. Житомир Новий
Бульвар, буд.5
Донецька обл. Слов"янський район
р-н 84168 с.Олександрывка
вул.Радянська, буд.1-а
Житомирська обл. Богунський район
р-н 10029 м.Житомир, вул.Хлiбна,
буд 25
Кiпр Житомирська обл. Нiкосiя р-н
1660 Нiкосiя вул.Карпенiсiу, буд.30

0,001488517153

0,003579245817

0,000000567054
98,988125886022

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

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

Станом на 31.12.2010 року
загальна кiлькiсть акцiонерiв фiзичних осiб складає 884 осiб

д/в

1,006805783954
Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 150 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає.
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня) - 5 осiб
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 589,5 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, реалiзується в процесi систематичної пiдготовки та пiдвищеннi
квалiфiкацiї персоналу; проведеннi робiт по створенню привабливих умов працi, гарантування її
безпеки; створеннi можливостей для просування по службi з метою пiдвищення ступеня
задоволення роботою.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Найменування юридичної особи
Юридична особа Uglass Holdings Limited, представник за довiреннiстю
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 162534

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв, шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками голови Наглядової
ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагороду за виконання обов'язкiв
посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi голова Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв
акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року був вiдкликаний як голова Наглядової ради ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як голова
Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i
посадовi злочини не має. Голову Наглядової ради представляє представник за довiренiстю.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кириякос Вулгаракiс

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта

АВ 2879538 12.12.2006

та найменування органу, який видав

A.E.A.-N.P.C. Грецiя

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду,
яку займала посадова особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової
ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи посадової особи складає - 23 роки. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19

серпня 2010 року був вiдкликаний як член Наглядової ради ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ
"Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших
пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Евангелос Вулгаракiс

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта

Т 637928 01.04.2003 Афiнська префектура

та найменування органу, який видав
6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду,
яку займала посадова особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової
ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи посадової особи складає - 21 рiк. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19
серпня 2010 року був вiдкликаний як член Наглядової ради ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ
"Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших
пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Георгiос Фрагкулiс

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта

АВ 0249243 07.09.2006

та найменування органу, який видав

A.E.A.-N.P.C. Грецiя

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду,
яку займала посадова особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)

6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової
ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи посадової особи складає - 10 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19
серпня 2010 року був вiдкликаний як член Наглядової ради ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ
"Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших
пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Анастасiос Поулопоулос

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта

АВ 5471061 29.01.2007

та найменування органу, який видав

A.E.A.-N.P.C. Грецiя

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

Вища Полiтехнiчний iнститут Сандерленда

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду,
яку займала посадова особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової
ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи посадової особи складає - 10 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19
серпня 2010 року був вiдкликаний як член Наглядової ради ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ
"Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримала в розмiрi 49 404,00 грн. . Посадова особа не обiймає
iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Шапiренко Лiдiя Олексiївна

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВМ 146981 24.04.1996
та найменування органу, який видав Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1956
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Економiст, "Взуттєва фабрика" (м. Охтирка Сумської обл.)
6.1.8. Опис
Займає посаду економiста 1-ої категорiї ПАТ "Бiо мед скло".
До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 2 роки. Перелiк попереднiх
посад, якi займала дана посадова особа - економiст. В звiтному роцi голова Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення позачергових
зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року була вiдкликана як голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Бiомедскло" та повторно обрана, як
голова Рвiзiйної комiсiї ПАТ "Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за
корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова
особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Iванюк Олена Василiвна

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВН 177318 02.11.2002
та найменування органу, який видав Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1958
Вища, Днiпродзержинський хiмiко-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнспектор вiддiлу кадрiв Житомироського заводу станкiв-автоматiв
6.1.8. Опис
Займає посаду бухгалтера 2-ої категорiї ПАТ "Бiо мед скло".
До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 2 роки. Перелiк попереднiх
посад, якi займала дана посадова особа - iнспектор вiддiлу кадрiв. В звiтному роцi член Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення
позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року була вiдкликана як член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Бiомедскло" та повторно
обрана, як член Рвiзiйної комiсiї ПАТ "Бiо мед скло" в звязку зi змiною найменування Тоавариства. Посадова особа Товариства
судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не
отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Жарков Людвиг Анатолiйович

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВМ 848816 28.12.1999
та найменування органу, який видав Бердичiвським МПВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1963
Вища,Київський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес", начальник енергобюро
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи, як Голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його
iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними
зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа - директор заводу, заступник директора заводу, технiчний директор, начальник енергобюро. Обраний на
посаду Голови правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. Посадова особа Товариства
судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в
звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член правлiння, заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бойко Микола Миколайович

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта КН 674729 20.01.1998
та найменування органу, який видав Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1964
Вища,Київський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Бiлоцеркiвське учбово-виробниче пiдприємство УТОС, начальник цеху
6.1.8. Опис
Займає посаду головного технолога ПАТ "Бiо мед скло".
До повноважень посадової вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками посадової особи є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана
посадова особа - iнженер-технолог, механiк, начальник цеху. В звiтному роцi член Правлiння, заступник Голови правлiння,
вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року був вiдкликаний як член Правлiння, заступник Голови
правлiння ВАТ "Бiомедскло" та повторно обраний, як член Правлiння, заступник Голови правлiння ПАТ "Бiо мед скло" в звязку зi
змiною назви Тоавариства. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання
обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Корзун Тетяна Василiвна

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВМ 834366 11.03.2000
та найменування органу, який видав Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1976
Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПП "Ескулап" (м. Житомир), головний бухгалтер
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства
для рентабельної дiяльностi пiдприємства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i
ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 4
роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. В
звiтному роцi член Правлiння, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року була вiдкликана, як
член Правлiння ВАТ "Бiомедскло" та повторно обрана, як член Правлiння ПАТ "Бiо мед скло" в звязку зi змiною назви Тоавариства.
Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в
звiтному роцi не отримувала.Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чечейда Оксана Миколаївна

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВМ 396202 26.07.1997
та найменування органу, який видав Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1966
Вища, Житомирський державний педiнститут iм. I. Франко

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник ЦЗЛ ВАТ "Бiомедскло"
6.1.8. Опис
Займає посаду директора з якостi ПАТ "Бiо мед скло".
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства
для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа - вихователь дитячого дошкiльного закладу, iнженер-лаборант, начальник ЦЗЛ ВАТ "Бiомедскло",
заступник директора по виробництву. В звiтному роцi член Правлiння, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19
серпня 2010 року, була вiдкликана як член Правлiння ВАТ "Бiомедскло" та повторно обрана, як член Правлiння ПАТ "Бiо мед скло"
в звязку зi змiною назви Товариства.
Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в
звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Романчук Олександр Васильович

6.1.3. Серія, номер, дата видачі паспорта ВМ 000858 01.07.1995
та найменування органу, який видав Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1978
Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник гарячої дiльницi ВАТ "Бiомедскло"
6.1.8. Опис
Займає посаду директора з виробництва ПАТ "Бiо мед скло".
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства
для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа - начальник гарячої дiльницi ВАТ "Бiомедскло". Обраний на посаду члена правлiння вiдповiдно до
рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi
злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Голова Наглядової
ради

Uglass
Holdings,представни
к за довiренiстю

Член Наглядової
ради

Кириякос
Вулгаракiс

Член Наглядової
ради

Евангелос
Вулгаракiс

Член Наглядової
ради

Георгiос Фрагкулiс

Член Наглядової
ради

Анастасiос
Поулопоулос

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Шапiренко Лiдiя
Олексiївна

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НЕ 162534
07.02.2008
Мiнiстерство
торгiвлi,
промисловостi та
туризму,
Департамент
реєстрацiї та
лiквiдацiї компанiй
Нiкос
АВ 2879538
12.12.2006 Орган,
що видав A.E.A.N.P.C. Грецiя
Т 637928 01.04.2003
Афiнська
префектура
АВ 3401853
07.09.2006 Орган,
що видав A.E.A.N.P.C. Грецiя
АВ 5471061
29.01.2007 Орган,
що видав A.E.A.N.P.C. Грецiя
ВМ 146981
24.04.1996
Корольовським РВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

14.10.2005

174565560

14.05.2005

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

98,9881258
8602

174565
560

0

0

0

1

0,00000056
705

1

0

0

0

14.05.2005

1

0,00000056
705

1

0

0

0

14.05.2005

1

0,00000056
705

1

0

0

0

01.02.2009

1

0,00000056
705

1

0

0

0

30.09.2008

16780

0,00951516
869

16780

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Iванюк Олена
Василiвна

Голова правлiння

Жарков Людвиг
Анатолiйович

Член правлiння

Бойко Микола
Миколайович

Член правлiння,
головний бухгалтер

Корзун Тетяна
Василiвна

Член правлiння

Чечейда Оксана
Миколаївна

Член правлiння

Романчук Олександр
Васильович

ВН 177318
02.11.2002
Житомирським МВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.
ВМ 848816
28.12.1999
Бердичiвським МПВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.
КН 674729
20.01.1998
Київським РВ ПМУ
УМВС України в
Полтавськiй обл.
ВМ 834366
11.03.2000
Корольовським РВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.
ВМ 396202
26.07.1997
Богунським РВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.

30.09.2008

26830

0,01521406
294

26830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.09.2008

30000

0,01701162
461

30000

0

0

0

30.09.2008

67

0,00003799
262

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174639241

99,0299070
0312

0

0

0

ВМ 000858
01.07.1995
Богунським РВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.
Усього

174639
241

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Uglass Holdings
Limited
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
HE 162534

Місцезнаходження
Кiпр Нiкосiя р-н
1660 Нiкосiя
Карпенiсiу, буд.30

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

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

14.10.2005

174565560

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

174565560

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
9898812588
6022,0032
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
9898812588
6022,0032

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

174565
560

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

174565
560

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

0

0

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

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

13.04.2010
99,354674794442
В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв. Порядок денний був
сформований виконавчим органом Товариствана на вимогу Наглядової ради:
1. Затвердження порядку денного та обрання робочих органiв Загальних Зборiв.
2. Рiчний звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2009 рiк.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2009 роцi.
4. Висновки Наглядової Ради про результати i перспективи дiяльностi Товариства.
5. Затвердження балансу, звiтiв Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за
наслiдками дiяльностi у 2009 роцi.
7. Про вiдкликання та вибори членiв Правлiння Товариства.
8. Про вiдкликання та вибори членiв Наглядової ради Товариства.

чергові

позачергові
X

19.08.2010
99,371680181457
В звiтному роцi були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Необхiднiсть
скликання позачергових зборiв була викликана потребою прийняти рiшення з питань, що
стосуються приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про
акцiонернi товариства". Збори були скликанi за iнiцiативою правлiння на вимогу
Наглядової ради. Порядок денний був сформований виконавчим органом Товариства:
1. Затвердження порядку денного та обрання робочих органiв Загальних Зборiв.
2. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми
iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя), в тому числi: визначення депозитарiя,
який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що пiдлягають дематерiалiзацiї;
визначення зберiгача, у якого будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй
Товариства; визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором;
визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте загальними
зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю; затвердження тексту повiдомлення про
дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної
розсилки акцiонерам Товариства; затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
3.Прийняття рiшення про припинення дiї Договору про ведення реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, укладеного з ЗАТ "Компанiя "Базис-реєстр".
4.Прийняття рiшення про порядок вилучення сертифiкатiв акцiй та затвердження порядку
вилучення сертифiкатiв акцiй.
5. Прийняття рiшення про вибiр типу акцiонерного товариства та змiну найменування
Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом
України "Про акцiонернi товариства".
6. Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, в тому числi
пов'язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про
акцiонернi товариства", затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, затвердження
уповноваженої особи на пiдписання Статуту.
7. Вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Обрання Голови i членiв
правлiння Товариства.
8. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Вiдкликання Наглядової ради. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Пiдтвердження повноважень ранiше обраних осiб на посадах Голови та членiв
Правлiння Товариства пiсля державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
11. Пiдтвердження повноважень ранiше обраних осiб на посадах Голови i членiв

Ревiзiйної комiсiї Товариства пiсля державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства, затвердження умов цивiльно-правовових договорiв, якi укладатимуться з
Головою i членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв.
12. Пiдтвердження повноважень ранiше обраних осiб на посадах Голови i членiв
Наглядової ради Товариства пiсля державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства, затвердження умов цивiльно-правовових договорiв, якi укладатимуться з
Головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв.
13. Обрання постiйно дiючої Лiчильної комiсiї Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X

16.12.2010
99,430241565069
В звiтному роцi були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Необхiднiсть
скликання позачергових зборiв була викликана потребою прийняти рiшення з питань, що
стосуютьсязбiльшення розмiру Статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй.
Збори були скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.
Порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:
1. Про обрання лiчильної комiсiї ПАТ "Бiо мед скло".
2. Про обрання секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi (збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi
за рахунок додаткових внескiв).
4. Про здiйснення закритого (приватного) розмiщення акцiй ПАТ "Бiо мед скло" та
затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй ПАТ "Бiо мед
скло".
5. Про затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення
акцiй.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ "Бiо мед скло" для надання повноважень
щодо:
затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного)
розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.
7. Про визначення уповноважених осiб уповноваженого органу ПАТ "Бiо мед скло", яким
надаються повноваження:
здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв,
перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв, на яких буде прийнято рiшення
про збiльшення розмiру статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, про
прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення;
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права
на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Компанiя "Базис-Реєстр"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24572971
Київська обл. Оболонський р-н 04073
м.Київ Московський проспект, буд.21
Серiя АВ № 533932
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
13.05.2010
044-531-40-26
044-531-40-26
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв.
В звiтному роцi було прийнято рiшення про
припинення дiї договору на ведення
реєстру незалежним реєстратором та
визначено дату передачi реєстру акцiонерiв
Товариства - 16 листопада 2010 року, в
звязку з переходом випуску iменних акцiй з
документарної форми iснування в
бездокументарну (дематерiалiзацiю).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Фондова компанiя "Фаворит"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23730178
Київська обл. Соломянський р-н 03067
м.Київ вул.Гарматна, бул.6
Серiя АВ № 533968
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
20.05.2010
044-458-05-45
044-458-05-45
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
В звiтному роцi, в звязку з переходом
випуску iменних акцiй з документарної
форми iснування в бездокументарну
(дематерiалiзацiю), було прийнято рiшення
про визначення зберiгача, у якого будуть
вiдкритi рахунки в цiнних паперах
власникам акцiй Товариства, якi були
зареєстрованими особами у реєстрi
власникiв iменних цiнних паперiв
Публiчного акцiонерного товариства "Бiо
мед скло" , а саме - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова
компанiя "Фаворит".

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

Приватна аудиторська фiрма "Янiна"
Приватне підприємство
23540845
Київська обл. Деснянський р-н 02156
м.Київ вул.Мiлютенко, буд.17-В, к.104
№ 1667
Аудиторська палата України
26.01.2001
044-544-75-62
044-544-75-62
Надання аудиторських послуг
Приватна аудиторська фiрма "Янiна"
здiйснила аудиторську перевiрку
фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
28.04.2009

Опис

24.09.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
03/06/1/09

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Житомирське територiальне
управлiння ДК ЦПФР

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер
4
UA0600141
008

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
17 635 00
0,000

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
100

5
6
7
8
Акції
Документарн
0,100
176350000
Іменні
а Іменні
прості
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до
лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.Товариство здiйснило випуск
лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. В звiтному роцi Товариство змiнило форму iснування акцiй в
бездокументарну.
В звiтному роцi прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на суму 79 357 500,00 грн. (сiмдесят дев'ять мiльйонiв триста
п'ятдесят сiм тисяч п'ятсот гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення 793 575 000 (сiмсот дев'яносто три мiльйони п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч) штук
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв у зв'язку з необхiднiстю залучення коштiв для забезпечення
поточної дiяльностi Товариства.
59/06/1/10
Житомирське територiальне
UA4000089
Акції
Бездокумента
0,100
176350000 17 635 00
100
управлiння ДК ЦПФР
767
Іменні
рна Іменні
0,000
прості
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до
лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.Товариство здiйснило випуск
лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. В звiтному роцi Товариство змiнило форму iснування акцiй в
бездокументарну форму iснування.
В звiтному роцi прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на суму 79 357 500,00 грн. (сiмдесят дев'ять мiльйонiв триста
п'ятдесят сiм тисяч п'ятсот гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення 793 575 000 (сiмсот дев'яносто три мiльйони п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч) штук
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв у зв'язку з необхiднiстю залучення коштiв для забезпечення
поточної дiяльностi Товариства.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
-

3000
3000
0
0
2440
2440
0
0
184
184
0
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Бiо мед скло" було створене i введено в експлуатацiю в 1984 роцi, як пiдприємство
"Житомирський експериментальний завод лабораторного скла". На пiдприємствi було освоєно
i введено в експлуатацiю основний технологiчний процес виробництва медичної склотари,
оснований на використаннi вiтчизняного обладнання та iмпортних склоформуючих лiнiй
виробництва; пiдприємство спецiалiзувалось на виробництвi продукцiї iз медичного скла. В
1994 роцi державне пiдприємство "Житомирський завод лабораторного скла", згiдно Наказу
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Житомирськiй областi вiд 07
грудня 1994 року 7-АТ було перейменовано у Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Бiомедскло",
вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державних пiдприємств", "Про господарськi
товариства" та iнших законодавчих актiв. Товариство зареєстроване виконкомом
Корольовської районної Ради народних депутатiв м. Житомира 14 грудня 1994 року, свiдоцтво
04763746. В даний час на пiдприємствi виробляється продукцiя для медичної i бiологiчної
промисловостей, також тара для харчової, консервної та лiкеро-горiлчаної промисловостей. В
зв"язку з тим, що основна спецiалiзацiя пiдприємства - виробництво продукцiї медичного
призначення, основна маса продукцiї виробляється iз медичного скла марки МТО. Така
продукцiя, вироблена iз даної марки скла, має перевагу перед тарним склом по хiмiчнiй
стiйкостi, термостiйкостi, вiдрiзняється прозорiстю i бiлизною скла, а вiдповiдно високою
якiстю скловиробiв. В результатi проведеної реконструкцiї пiдприємства (будiвництво малої
склотарної печi) ВАТ "Бiомедскло" стало на рiвень кращих пiдприємств по виробництву
склопродукцiї як по якостi, так i по кiлькостi. В майбутньому, планується побудувати нову
скловарну пiч на мiсцi печi №1.На ПАТ "Бiо мед скло" проведено сертифiкацiю пiдприємства
на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 та отримання сертифiкату ,
виданого швейцарською компанiєю "SGS", що свiдчить про здатнiсть пiдприємства
пiдтримувати стабiльнiсть якостi та постiйно покращувати результативнiсть своєї роботи,
гнучко реагувати на вимоги сучасного ринку, гiдно конкурувати на ньому, як надiйний та
стабiльний партнер.З метою реалiзацiї "Концепцiї державної полiтики у сферi управлiння
якiстю продукцiї", затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.02 №
447-р та з метою подальшого удосконалення системи управлiння на пiдприємствi розпочато
розробку та впровадження iнтегрованої системи управлiння пiдприємством (СУП), що
вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9000, ISO серiї 14000, OHSAS серiї
18000.
В звiтному розi у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом
України "Про акцiонернi товариства" та вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв
вiд 19 серпня 2010 року, Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiомедскло" було перейменовано на
Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло" та внесено вiдповiднi змiни до Статуту.
Товариство здiйснило у виконавчому комiтетi Житомирської мiської ради 30.08.2010 р.
державну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї та отримало нове Свiдоцтво про державну
реєстрацiю.
Протягом дiяльностi Товариства та в звiтному роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства
(злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом
В даний час виробничi потужностi ПАТ "Бiо мед скло" знаходяться у промисловiй зонi
м. Житомира i складаються з:
- цеху виробництва скловиробiв;
- цеху упаковки;
- цеху приготування шихти;
- транспортного цеху;
- електроцеху;
- газорозподiльчої станцiї;
- насосоної станцiї;
- компресорної станцiї;
- адмiнiстративно-побутового комплексу;
- побутових примiщень;
- складу готової продукцiї;
- матерiального складу;
- центральної заводської лабораторiї.
Пiдприємство має залiзноколiйний i автомобiльний пiд"їзднi шляхи для постачання сировини i
вiдвантаження готової продукцiї, всi необхiднi системи енергозабезпечення, а також допомiжнi
цехи, якi забезпечують безперервний технологiчний процес виробництва продукцiї iз скла. В
технологiчну схему виробництва склотари ПАТ "Бiо мед скло" входять слiдуючi одиницi:
- лiнiї подачi шихти i склобою до печi;
- одна скловаренна пiч;
- двi склоформуючi лiнiї для виробництва скловиробiв.
Всi виробничi потужностi пiдприємства забезпеченi енергоресурсами, необхiдними для
забезпечення виробничого процесу, водою, повiтрям, опаленням. Дочiрнi пiдприємства та фiлiї
вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним
перiодом не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансову звiтнiсть ПАТ "Бiо мед скло" складено з використанням єдиної облiкової полiтики
для подiбних операцiй та iнших подiй за схожих обставин. Формування статей фiнансової
звiтностi здiйснено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку з дотриманням наступних правил облiкової полiтики:
- активи вiдображались в облiку за умови очiкування Товариством отримання економiчних
вигод в майбутньому;
- при передачi в експлуатацiю малоцiнного iнвентаря здiйснювалось нарахування 100% зносу
за рахунок операцiйних витрат;
- дебiторська заборгованiсть визнавалась активом за умови визначення її достовiрної суми i
iснування можливостi отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод;

- передбачалось створення резерву сумнiвних боргiв за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, в разi
вiдсутностi вiдповiдних критерiїв резерв сумнiвних боргiв не створювався;
- оцiнка вартостi запасiв, переданих у виробництво, здiйснювалась за середньозваженою
собiвартiстю, облiк витрат на виробництво та калькулювання собiвартостi здiйснювався з
застосуванням нормативного методу облiку;
- зобов'язання визнавались за умови iснування можливостi зменшення майбутнiх економiчних
вигод i можливостi достовiрного визначення суми зобов'язань;
- дохiд визначався в момент надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять
до зростання власного капiталу (за винятком зростання власного капiталу за рахунок внескiв
власникiв);
- витрати вiдображались одночасно iз зменшенням економiчних вигод у виглядi вибуття
активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу ( за
винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлення власниками);
- доходи i витрати вiдображались в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi на пiдставi
принципiв нарахування та вiдповiдностi.
Для забезпечення достовiрного вiдображення подiй та операцiй у фiнансовiй звiтностi
Наказом вiд 03.01.2010 р. в облiкову полiтику ПАТ "Бiо мед скло" внесено наступнi змiни:
змiну метода амортизацiї та облiку фiнансових витрат. Метод амортизацiї основних засобiв
змiнено з податкового на прямолiнiйний. Ця змiна облiкової полiтики згiдно з положеннями п.
13 П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", потребує перспективного
висвiтлення, тобто розповсюджується на подiї i операцiї, якi вiдбулись пiсля дати змiни
облiкової полiтики. Змiнився порядок облiку фiнансових витрат - всi фiнансовi витрати без
виняткiв визнаються витратами перiоду. Вплив змiни облiкової полiтики стосовно фiнансових
витрат на облiк операцiй минулих перiодiв вiдображено в звiтностi шляхом коригування
сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
Виправлення помилок,
допущених при складаннi фiнансових звiтiв попереднiх рокiв, вiдображено Товариством у
вiдповiдностi з положеннями П(С)БО 6 шляхом коригування сальдо нерозподiленого
прибутку на початок звiтного року.
Текст аудиторського висновку
Відповідно до умов договору на проведення аудиту № 291 від 01.12.2010 р. приватне
підприємство „Аудиторська фірма „Яніна”, яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва
про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1667, що видане за рішенням
Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (рішенням АПУ від 30.11.2010 р. №
222/3 термін чинності свідоцтва продовжено до 30.11.2015 р.) провело аудиторську перевірку
повного пакету фінансових звітів загального призначення Публічного акціонерного товариства
„Біо мед скло” (далі – ПАТ „Біо мед скло”, або – Товариство) за 2010 рік, що додаються, у
складі:
•
•
•
•
•

Баланс станом на 31 грудня 2010 року (форма № 1 у відповідності до П(С)БО 2);
Звіт про фінансові результати за 2010 рік (форма № 2 у відповідності до П(С)БО 3);
Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (форма № 3 у відповідності до П(С)БО 4);
Звіт про власний капітал за 2010 рік (форма № 4 у відповідності до П(С)БО 5);
Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (форма № 5), опис важливих
аспектів облікової політики, та інші пояснювальні примітки.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ „Біо мед скло” є
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, наказ про
облікову політику та інші внутрішні положення Товариства.
2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових
звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності несе
управлінський персонал ПАТ „Біо мед скло”.
Ця відповідальність стосується розробки, впровадження та застосування
внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в
фінансових звітах, який забезпечує їх достовірне представлення без суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, а
також застосування облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.
3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів нашого аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку дотримуючись вимог Закону України „Про
аудиторську діяльність” та норм Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та
етики, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також відповідного планування і виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих
викривлень.
Аудиторський висновок складено у відповідності з положеннями
МСА 700
«Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального
призначення».
Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських
доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від
судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули ті аспекти внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю ПАТ „Біо мед скло”.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
коректності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою
для висловлення аудиторської думки щодо повного пакету фінансових звітів ПАТ «Біо мед
скло» за 2010 рік.
4. Аудиторський висновок

На нашу думку, фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах,
фінансовий стан ПАТ „Біо мед скло” станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату. Фінансова звітність
ПАТ „Біо мед скло” складена у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в
Україні: Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів
Наведена в цьому розділі аудиторського висновку інформація не впливає на
аудиторський висновок.
У відповідності з вимогами „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації
емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням
ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, та рішення ДКЦПФР від 30.10.2009 р. № 1355, в цьому
розділі ми висловили аудиторську думку щодо розкриття інформації за видами активів,
розкриття інформації про зобов’язання, власний капітал, іншої суттєвої інформації.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для
висловлення нашої думки стосовно перелічених компонентів фінансових звітів. Впевненість,
отримана під час аудиторської перевірки не стосується точності сум, наведених в фінансових
звітах, в межах рівня суттєвості.
1.Опис обраної облікової політики.
Фінансову звітність ПАТ „Біо мед скло” складено з використанням єдиної облікової
політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Формування статей
фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку з дотриманням наступних правил облікової політики:
- активи відображались в обліку за умови очікування Товариством отримання
економічних вигод в майбутньому;
- при передачі в експлуатацію малоцінного інвентаря здійснювалось нарахування
100% зносу за рахунок операційних витрат;
- дебіторська заборгованість визнавалась активом за умови визначення її достовірної
суми і існування можливості отримання Товариством майбутніх економічних вигод;
- передбачалось створення резерву сумнівних боргів за методом застосування
абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих
дебіторів, в разі відсутності відповідних критеріїв резерв сумнівних боргів не створювався;
- оцінка вартості запасів, переданих у виробництво, здійснювалась за
середньозваженою собівартістю, облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості
здійснювався з застосуванням нормативного методу обліку;
- зобов’язання визнавались за умови існування можливості зменшення майбутніх
економічних вигод і можливості достовірного визначення суми зобов’язань;
- дохід визначався в момент надходження активів або зменшення зобов’язань, які
призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання власного капіталу за
рахунок внесків власників);
- витрати відображались одночасно із зменшенням економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (
за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

- доходи і витрати відображались в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності на
підставі принципів нарахування та відповідності.
Для забезпечення достовірного відображення подій та операцій у фінансовій звітності
Наказом від 03.01.2010 р. в облікову політику ПАТ „Біо мед скло” внесено наступні зміни:
зміну метода амортизації та обліку фінансових витрат. Метод амортизації основних засобів
змінено з податкового на прямолінійний. Ця зміна облікової політики згідно з положеннями п.
13 П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, потребує перспективного
висвітлення, тобто розповсюджується на події і операції, які відбулись після дати зміни
облікової політики. Змінився порядок обліку фінансових витрат - всі фінансові витрати без
винятків визнаються витратами періоду. Вплив зміни облікової політики стосовно фінансових
витрат на облік операцій минулих періодів відображено в звітності шляхом коригування
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
Виправлення помилок,
допущених при складанні фінансових звітів попередніх років, відображено Товариством у
відповідності з положеннями П(С)БО 6 шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року.
2. Розкриття інформації за видами активів.
2.1 Основні засоби.
Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю. Переоцінка основних
засобів і незавершених капітальних інвестицій на початок звітного періоду (31.12.2009 р.) була
виконана професійними оцінювачами, ТОВ “Бюро Веритас Україна” (сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності № 7100/08 від 26.02.2008 р.) згідно з вимогами Закону України “Про
оцінку майна, майнових прав і професійній оціночній діяльності в Україні”. В результаті
переоцінки первісна вартість основних засобів збільшилась на 162 142 тис. грн., сума
накопиченої амортизації збільшилась на 65 295 тис. грн. Відповідно величина іншого
додаткового капіталу за рахунок переоцінки основних засобів збільшилась на 96 847 тис. грн.
Сума збільшення первісної вартості капітальних інвестицій в результаті переоцінки на
31.12.2009 р. складає 3 957 тис. грн. Загальна вартість незавершених капітальних інвестицій на
початок періоду з врахуванням переоцінки складає 20 377 тис. грн. Величина іншого
додаткового капіталу за рахунок переоцінки незавершених капітальних інвестицій
збільшилась на 3 957 тис. грн.
Амортизація основних засобів протягом звітного періоду нараховувалась
прямолінійним методом, метод нарахування амортизації змінено з податкового методу на
прямолінійний наказом про облікову політику від 03.01.2010 р. Товариство встановило
наступні діапазони строків експлуатації основних засобів.
Будинки, споруди та передавальні пристрої: 10 – 45 років,
Машини та обладнання: 1-10 років,
Транспортні засоби:
4-12 років,
Інструменти, прилади, інвентар:
1-4 роки.
На початок звітного періоду переоцінена первісна вартість основних засобів складає
310 127 тис. грн., переоцінений знос 137 871 тис. грн., переоцінена залишкова вартість 172 256
тис. грн. Переоцінена вартість основних засобів, які вибули в звітному періоді складає 742
тис. грн., переоцінена сума їх зносу 208 тис. грн. Нарахована амортизація за звітній період
складає 22 373 тис. грн.
Інвентаризація основних засобів і капітальних інвестицій проводилась Товариством
згідно Наказу від 29.11.2010 р. № 48/1 в присутності аудиторів. Розбіжностей між даними

бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об’єктів основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів інвентаризаційна комісія не виявила.
На дату складання фінансової звітності переоцінена первісна вартість основних
засобів складає 326 769 тис. грн., сума накопиченого зносу 160 036 тис. грн. Переоцінена
вартість основних засобів переданих в заставу складає 144 196 тис. грн.
Переоцінена вартість капітальних інвестицій в придбання (спорудження) основних
засобів та проведення їх модернізації (реконструкцію) на кінець звітного періоду становить 5
098 тис. грн.
На нашу думку дані про переоцінену вартість основних засобів і капітальних
інвестицій, суму нарахованого зносу розкриті в фінансовій звітності (Форма № 1) у
відповідності з вимогами П(С)БО 7 „Основні засоби” та положеннями наказу про облікову
політику Товариства на 2010 р. і відображають достовірно і в усіх суттєвих аспектах стан
необоротних активів ПАТ „Біо мед скло” на 31.12.2010 р.
2.2 Запаси.
Запаси відображені в фінансовій звітності Товариства по первісній вартості, готова
продукція - по собівартості. Переоцінка запасів протягом звітного періоду не проводилась.
Оцінка вибуття запасів при їх передачі на виробництво, продажу та іншому вибутті
здійснювалась Товариством у відповідності з прийнятою обліковою політикою – за
середньозваженою собівартістю. Протягом звітного періоду застосовувався нормативний
метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості готової продукції.
Інвентаризація запасів проводилась Товариством згідно Наказу від 29.11.2010 р. №
48/1 в присутності аудиторів. На кінець звітного періоду вартість виробничих запасів по даним
обліку становить 6 013 тис. грн., в тому числі в розрізі класифікаційних груп за суттєвими
статтями: сировина і матеріали
2 106 тис. грн., паливо 137 тис. грн., тара 413 тис. грн.,
запасні частини 3 039 тис. грн., будівельні матеріали 214 тис. грн., інші матеріали 180 тис. грн.
Вартість готової продукції складає 81 176 тис. грн., вартість товарів 42 тис. грн.
На нашу думку розкриття інформації про запаси в фінансовій звітності проведено
Товариством у відповідності до П(С)БО 9 „Запаси” і дає повну та достовірну інформацію про
залишки запасів ПАТ „Біо мед скло” на 31.12.2010 р.
2.3 Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) в сумі 22 430 тис. грн. вказана
в балансі за чистою реалізаційною вартістю. Товариство класифікувало поточну дебіторську
заборгованість за товари, роботи (послуги) за строками непогашення наступним чином: до 12
місяців 22 430 тис. грн. Згідно з положеннями Наказу про облікову політику Товариства,
величина резерву сумнівних боргів встановлюється на основі аналізу платоспроможності
окремих дебіторів, а заборгованість вважається сумнівною, якщо період несплати перевищує
180 днів. Виходячи з аналізу платоспроможності дебіторів, резерв сумнівних боргів в 2010
році Товариство не створювало.
Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом відображає заборгованість по
відшкодуванню податку на додану вартість в сумі 775 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами постачальникам та отриманим
передплатам складає 1 484 тис. грн. Дебіторська заборгованість пов’язаних сторін (рядок 200
Балансу) на 31.12.2010 р. складається:

ТОВ “Бучанський завод склотари”
DRUJBA GLASSWORKS SA
STIROM SA
YIOULA GLASSWORKS SA
ВСЬОГО

4 114,1 тис. грн.
227,2 тис. грн.
1 110,3 тис. грн.
1 521,4 тис. грн.
6 973,0 тис. грн.

На нашу думку визнання, оцінка та класифікація сум поточної дебіторської
заборгованості здійснено у відповідності з вимогами П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість ”
і в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображає стан дебіторської заборгованості
Товариства на 31.12.2010 р.
2.4 Грошові кошти.
В балансі ПАТ „Біо мед скло” відображені залишки грошових коштів та їх
еквівалентів в національній валюті в сумі 14 338 тис. грн. та іноземній валюті в сумі 452 тис.
грн., які підтверджуються виписками банку на дату складання фінансової звітності.
3. Розкриття інформації про зобов’язання.
3.1 Забезпечення наступних витрат і платежів.
Товариство визнає зобов’язання по виплатам працівникам за невідпрацьований час і
нараховує забезпечення на виплату відпусток працівникам. Залишок забезпечення на виплату
відпусток на початок звітного періоду складає 804 тис. грн., нараховано у 2010 році - 866 тис.
грн., використано в звітному році 785 тис. грн. Залишок забезпечень на виплату відпусток на
31.12.2010 р. складає 885 тис. грн.
Товариством створено забезпечення по податковим ризикам в сумі нарахованих за
результатами податкової перевірки штрафних санкцій в сумі 3 438 тис. грн. На дату складання
аудиторського висновку Товариство подало до суду позов до податкової інспекції про
скасування штрафних санкцій.
Розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і платежів в фінансовій
звітності надає в усіх суттєвих аспектах інформацію про суми нарахованих та використаних
Товариством в поточному році забезпечень, та їх залишок на 31.12.2010 р.
3.2 Довгострокові зобов’язання.
Довгострокові зобов’язання відображаються Товариством в балансі за сумою
погашення без врахування процентів, які визнаються витратами періоду. Протягом звітного
періоду кредитні кошти Товариство не отримувало. Довгострокові зобов’язання перед
Європейським банком реконструкції та розвитку по довгостроковому кредиту в сумі
10 000 000 EUR мають дату погашення 28.12.2014 р. Процентна ставка по кредиту складає
3,05% + EURIBOR. Протягом звітного періоду Товариство повернуло заплановану кредитною
угодою частину заборгованості. Довгострокові зобов’язання по кредитній угоді, які
відображені в рядку 440 балансу, складають 48 460 тис. грн.
Загальна вартість довгострокових позик в євро, отриманих від нерезидента пов’язаної особи „Югласс Холдінг Лімітед”, Кіпр складає на дату балансу 73 385 тис. грн.
Протягом звітного періоду позики не повертались. Дата погашення довгострокових позик –
2012 рік. Співвідношення сум довгострокових зобов’язань до вартості активів на початок
звітного періоду складає 57%.
Відстрочені податкові зобов’язання розраховувались Товариством на підставі таких
показників.

31.12.2010 р.
Складові відстроченого податкового активу:
Забезпечення наступних витрат
Аванси отримані від покупців
Всього відстрочений податковий актив

221
198
419

Складові відстроченого податкового зобов’язання
Основні засоби (дооцінка)
(18 335)
Аванси сплачені постачальникам
(371)
Запаси (матеріальна складова)
(149)
Всього відстрочене податкове зобов'язання
(18 855)

31.12.2009 р.
тис. грн.
-

(18 335)
-

Чисте відстрочене податкове зобов'язання
(18 436)
(18 335)
Товариство визнало відстрочені податкові зобов’язання на кінець звітного періоду в
сумі 18 436 тис. грн. В тому числі: 18 335 тис. грн. - відстрочений податок на прибуток по
операціям переоцінки необоротних активів за рахунок зменшення додаткового капіталу, 101
тис. грн. – сума відстроченого податку на прибуток, що включена до Звіту про фінансові
результати.
В рядку балансу
“Інші довгострокові зобов'язання” товариство відобразило
розстрочені зобов'язання перед Пенсійним фондом в сумі 501 тис. грн.
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов’язань Товариства станом на
31.12.2010 р. в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогами П(С)БО 11 “Зобов’язання” та
П(С)БО 17 “Податок на прибуток” .
3.3 Поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання по короткостроковому кредиту банку і сума банківського
овердрафту складають на кінець звітного періоду 12 329 тис. грн. Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями по кредиту ЄБРР складає на кінець періоду 17 622 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи (послуги) на кінець звітного періоду
складає 7 976 тис. грн.
До складу поточних зобов’язань Товариством включено: поточні зобов’язання за
розрахунками з одержаних авансів в сумі 792 тис. грн.; поточні зобов’язання по розрахункам з
бюджетом в сумі 1 019 тис. грн.; поточні зобов’язання по розрахункам з фондами соціального
страхування і з оплати праці в сумі 613 тис. грн.
Поточні зобов’язання із розрахунків з пов’язаними сторонами (внутрішніх
розрахунків) на 31.12.2010 р. складаються з:
ТОВ “Бучанський завод склотари”
NEW GLASS S A
DRUJBA GLASSWORK S A
YIOULA GLASSWORK S A
ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Всього із внутрішніх розрахунків

1 325,4 тис. грн.
179,7 тис. грн
2 637,3 тис.грн.
910,4 тис.грн.
20 818,2 тис. грн.
25 871,0 тис. грн.

До складу інших поточних зобов’язань в сумі 725 тис. грн. включено залишки на
рахунках обліку податкового кредиту з податку на додану вартість, інші поточні зобов’язання.
Класифікація та оцінка зобов’язань, наведених у фінансовій звітності, на нашу думку
подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про стан поточної кредиторської
заборгованості Товариства на 31.12.2010 р. у відповідності із вимогами П(С)БО 11
„Зобов’язання”.
3.3 Розкриття інформації про статутний капітал.
Для приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Загальними зборами
акціонерів ВАТ «Біомедскло» 19.08.2010 р. було прийнято рішення про зміну типу і
найменування Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» на Публічне акціонерне
товариство «Біо мед скло» та внесено відповідні зміни до Статуту. Товариство здійснило у
виконавчому комітеті Житомирської міської ради 30.08.2010 р. державну реєстрацію Статуту в
новій редакції та отримало нове Свідоцтво про державну реєстрацію.
ПАТ „Біо мед скло” створено шляхом приватизації державного підприємства
„Житомирський завод „Біомедскло”. Розміщення акцій ПАТ „Біо мед скло” здійснювалось за
приватизаційні майнові сертифікати, грошові кошти та компенсаційні сертифікати. Державна
частка акцій статутного фонду ПАТ „Біо мед скло” (635 916 акцій) була продана за грошові
кошти 31.07.2002 р. Станом на 31.12.2010 р. державна частка майна в статутному фонді ПАТ
„Біо мед скло” відсутня.
В статті „Статутний капітал” фінансової звітності наведена зафіксована в установчих
документах ПАТ „Біо мед скло” загальна вартість активів, які є внеском учасників (власників)
до статутного капіталу.
На початок звітного періоду величина статутного капіталу становила 17 635 000,00
грн. Величина статутного капіталу на дату балансу складає 17 635 000,00 грн. Структура
статутного капіталу – 176 350 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 грн.
Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.
На 31.12.2010 року акціями ПАТ „Біо мед скло” володіють 888 власників. Це чотири
юридичні особи і 884 фізичних осіб. Більше ніж 10% акцій володіє юридична особа Югласс
Холдінгз Лімітед, Кіпр, якій належить 174 565 560 акцій номінальною вартістю 17 456 556,00
грн., що складає 98,9881% статутного капіталу.
Фізичні особи володіють 1 775 502 акцій номінальною вартістю 177 550,20 грн., що
складає 1,006806 % статутного капіталу, рештою акцій номінальною вартістю 893,8 грн.
володіє решта власників – юридичних осіб.
Ведення реєстру власників іменних цінних паперів до переведення акцій в
бездокументарну форму здійснювалось незалежним реєстратором - ТОВ „Компанія „Базисреєстр”. Товариством 22 жовтня 2010 р. укладено договір з ВАТ «Національний депозитарій
України» про обслуговування емісії цінних паперів. 01 листопада 2010 р. Товариство уклало
договір з ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам акцій ПАТ «Біо мед скло» на дату припинення ведення реєстру.
На дату складання звіту цінні папери зберігаються власниками в депозитаріях:

- ВАТ “Національний депозитарій України”, зберігач - ТОВ “Фондова компанія
“Фаворит”, загальна кількість рахунків у цінних паперах 884;
- ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” – загальна кількість рахунків у
цінних паперах по зберігачах – 6 (шість) в тому числі по зберігачам:
-

ПрАТ “Фондова компанія “Автоальянс-Інвест”- 1 (один),

-

ПАТ “Корпоративний та інвестиційний банк Креді Агріколь” – 4 (чотири),

-

ПАТ “Банк Фінанси і кредит” – 1 (один).

24 вересня 2010 р. ПАТ «Біо мед скло» отримано свідоцтво про реєстрацію закритого
(приватного) випуску 176 350 000 акцій номінальною вартістю 0,10 грн на загальну суму
17 635 000 грн., форма існування – бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
видано Житомирським територіальним управлінням ДКЦБР, реєстраційний номер 59/06/1/10,
дата реєстрації 24.09.2010 р. Розміщення акцій відбулось протягом січня-лютого 2011 року.
Перелік документів на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату
статутного капіталу попереднього випуску акцій наведено нижче.

Перелік внесків, здійснених в оплату за акції на 1-му етапі:
№
п/п

ПІБ особи, від
якої отримано
внесок, назва
підприємства

1

Югласс
Холдінгз
Лімітед,
Кіпр

2

Ковальчук
Марія
Миколаївна

3

Семашко
Олександр
Андрійович

4

Цурканюк
Надія
Василівна

5

Осипенко
Олександр
Володимирович

Реквізити договору, згідно
з яким особа купує акції,
що пропонуються до
розміщення
Договір куплі-продажу
акцій № 1 від 20.07.09 р.
на придбання 99 584 998
шт. простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 2 від 20.07.09 р.
на придбання 271 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 3 від 20.07.09 р.
на придбання 21257 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 4 від 22.07.09 р.
на придбання 179 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 5 від 23.07.09 р.
на придбання 221997 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску

Вид та
розмір внеску
(фактично
внесено)
Грошові
кошти в
розмірі
9 958 499,80
грн.
Грошові
кошти в
розмірі 27,10
грн.

Вид, дата та номер документів,
що підтверджують сплату

Грошові
кошти в
розмірі
2125,70 грн.

Меморіальний ордер № ПН
2830263 від 27.07.09 р. Запорізької
ф-ії АКБ «Форум». Виписка банку
за 28.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 17,90
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанк» № 1970.330.3 від
22.07.09 р. Виписка банку за
23.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
22199,70 грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» №1012.298.1 від
25.07.09 р. Виписка банку за
27.07.09 р.

Пл/д № 1 від 29.07.09 р. АТ
«Каліон Банк Україна», м. Київ.
Виписка банку за 29.07.2009 р.
Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанк» № 1994.357.1 від
20.07.09 р. Виписка банку за
21.07.09 р.

6

Осипенко
Ірина
Олександрівна

7

Засідкович
Олег
Маркіянович

8

Демчук
Павло
Дмитрович

9

Писарчук
Олександр
Леонідович

10

Хільман
Володимир
Іванович

11

Чернов
Олександр
Семенович

12

Крамаровський
Валерій
Вацлавович

13

Крамаровський
Валерій
Вацлавович

14

Хільман
Сергій
Володимирович

15

Іванюк
Олена
Василівна

16

Куликівська
Наталія
Петрівна

Договір куплі-продажу
акцій № 6 від 23.07.09 р.
на придбання 4171 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 7 від 24.07.09 р.
на придбання 328599 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 8 від 24.07.09 р.
на придбання 486 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 9 від 27.07.09 р.
на придбання 680 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 10 від 30.07.09 р.
на придбання 345 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 11 від 31.07.09 р.
на придбання 8343 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 12 від 04.08.09 р.
на придбання 217 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 13 від 04.08.09 р.
на придбання 85 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 14 від 05.08.09 р.
на придбання140 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 15 від 06.08.09 р.
на придбання15377 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 16 від 06.08.09 р.
на придбання40279 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску

Грошові
кошти в
розмірі 417,10
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» №1012.299.1 від
25.07.09 р. Виписка банку за
27.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
32859,90 грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 2050.392.2 від
24.07.09 р. Виписка банку за
27.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 48,60
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» №1213.306.1 від
24.07.09 р. Виписка банку за
27.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 68,00
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1213.310.1 від
27.07.09 р. Виписка банку за
28.07.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 34,50
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 2050.538.1 від
31.07.09 р. Виписка банку за
03.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 834,30
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 2050.552.1 від
31.07.09 р. Виписка банку за
03.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 21,70
грн.

Квитанція ТВБВ № 14
«Приватбанку» № 923.38.1 від
05.08.09 р. Виписка банку за
06.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 8,50
грн.

Квитанція ТВБВ № 14
«Приватбанку» № 923.37.2 від
05.08.09 р. Виписка банку за
06.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 14,00
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1405.66.1 від
06.08.09 р. Виписка банку за
07.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
1537,70 грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1736.11.3 від
07.08.09 р. Виписка банку за
07.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
4027,90 грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1736.10.2 від
07.08.09 р. Виписка банку за
07.08.09 р.

17

Корзун
Тетяна
Василівна

18

Ненько
Сергій
Іванович

Договір куплі-продажу
акцій № 17 від 06.08.09 р.
на придбання38 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 18 від 06.08.09 р.
на придбання 10210 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску

Грошові
кошти в
розмірі 3,80
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1736.11.1 від
07. 08.09 р. Виписка банку за
07.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
1021,00 грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1962.141.1 від
06.08.09 р. Виписка банку за
07.08.09 р.

Перелік внесків, здійснених в оплату за акції на 2-му етапі:
19

Чернов
Олександр
Семенович

20

Засідкович
Олег
Маркіянович

21

Осипенко
Олександр
Володимирович

22

Югласс
Холдінгз
Лімітед,
Кіпр

Договір куплі-продажу
акцій № 19 від 10.08.09 р.
на придбання 20000 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 20 від 10.08.09 р.
на придбання 2711 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 21 від 10.08.09 р.
на придбання 1831 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску
Договір куплі-продажу
акцій № 22 від 10.08.09 р.
на придбання 809385 шт.
простих іменних акцій
додаткового випуску

Грошові
кошти в
розмірі
2000,00 грн.

Квитанція № 10396 ВАТ ВТБ
Банку від 10.08.09 р. Виписка
банку за 10.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 271,10
грн.

Квитанція ф-ії «Розрахункового
центру «Приватбанку» №
12123.3.1 від 11.08.09 р. Виписка
банку за 12.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі 183,10
грн.

Квитанція Житомирського РУ
«Приватбанку» № 1962.284.1 від
12.08.09 р. Виписка банку за
13.08.09 р.

Грошові
кошти в
розмірі
80938,50 грн.

Пл/д № 2 від 13.08.09 р. АТ
«Каліон Банк Україна», м. Київ.
Виписка банку за 13.08.2009 р.

3.4. Розкриття інформації про інший додатковий капітал.
Складові статті «Інший додатковий капітал» та її зміни в результаті переоцінки
основних засобів на 31.12.2009 року, та зміни іншого додаткового капіталу протягом звітного
періоду розкриті нижче.
Рахунок 423 «Інший додатковий капітал»
Початкове сальдо на 31.12.2009 р. (тис. грн.)
Виправлення помилок 2009 р.
Дооцінка ОЗ
До оцінка 151 рахунку
Відстрочені податкові зобов'язання
Вибуття переоцінених ОЗ протягом 2010 р.
Сальдо на 31.12.2010 р.

3.5 Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

29 725
3 021
96 847
3 957
- 18 335
-201
115 014

Фінансові результати діяльності Товариства, які наведені в Звіті про фінансові
результати за 2010 рік – прибутки в сумі 6 710 тис. грн. Доходи Товариства від реалізації
товарів, робіт (послуг) обліковувались на підставі первинних документів і склали за звітний
період 143 219 тис. грн. Об’єми реалізації пов’язаним сторонам за звітний період складають
ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ»

9 071 тис. грн.

YIOULA GLASSWОRKS

3 459 тис. грн.

Всього

12 530 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 123 016 тис. грн., валовий прибуток 21
181 тис. грн.
До складу інших операційних доходів в сумі 33 820 тис. грн. включено доходи від
продажу іноземної валюти в сумі 12 916 тис. грн. та доходи від операційної курсової різниці в
сумі 20 904 тис. грн.
До складу інших операційних витрат в сумі 20 588 тис. грн. включено витрати по
операціям з продажу іноземної валюти в сумі 13 013 тис. грн. та витрати від операційних
курсових різниць в сумі 7 575 тис. грн.
Від операційної діяльності підприємство отримало прибуток в сумі 22 975
тис. грн. До складу інших доходів в сумі 3 313 тис. грн. включено доходи від списання
кредиторської заборгованості, доходи від продажу основних засобів, суми отриманих штрафів.
До складу інших витрат включено втрати від списання запасів, втрати від списання сумнівних
боргів, суми сплачених штрафних санкцій. До складу фінансових витрат включено суми
нарахованих процентів по кредитам.

Наведені в фінансовій звітності показники на нашу думку подають достовірно, в усіх
суттєвих аспектах інформацію про фінансові результати діяльності Товариства за 2010 рік у
відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
3.6 Розкриття інформації в “Звіті про власний капітал”
В “Звіті про власний капітал” відображено коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного періоду на загальну суму 5 128 тис. грн., що обумовлено
змінами облікової політики та виправленнями помилок, які вплинули на величину
непокритого збитку попередніх років.
Фінансові витрати в сумі 5 235 тис. грн., що були нараховані та сплачені протягом
2009 року у відповідності з умовами кредитної угоди, не включались до складу фінансових
витрат, а капіталізувались. В 2010 році Товариство змінило порядок обліку фінансових витрат
- всі фінансові витрати без винятків визнаються витратами періоду, і відобразило ці зміни у
фінансовій звітності у відповідності з вимогами п. 12 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни
у фінансових звітах» шляхом збільшення сальдо непокритих збитків на початок звітного
періоду на 5 235 тис. грн.
Товариство зменшило величину нерозподіленого збитку на 107 тис. грн. виправляючи
зайво нараховану амортизацію. Загальна сума коригувань, що відображені в “Звіті про
власний капітал” склала 5 128 тис. грн.
3.7 Розкриття інформації щодо вартості чистих активів.
Розрахункова вартість чистих активів Товариства на початок звітного періоду
складає 19 389 тис. грн. Так як розмір статутного капіталу становить 17 635 тис. грн., то

вартість чистих активів на початок звітного періоду відповідає вимогам діючого
законодавства. Вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 20 971 тис. грн.,
відповідно, розмір власного капіталу більше величини статутного капіталу, що дозволило
Товариству приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу у відповідності з
положеннями статті 15 «Збільшення статутного капіталу» Закону України «Про акціонерні
товариства».
3.8 Розкриття особливої інформації.
За звітний період Товариство повідомляло про наступну особливу інформацію:
Дата розміщення: 15.04.2010 р.
Дата здійснення дії: 13.04.2010 р.
Назва повідомлення: Особлива інформація.
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
За рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Біомедскло", що відбулися 13 квітня
2010 р. ( протокол № 21 від 13.04.2010 р.) зареєстровані зміни у складі посадових осіб:
Звільнено з посади Голови Правління та призначено (терміном на 3 роки) на посаду
члена Наглядової ради Анастасіо Поулопоулоса. Відкликано з посади заступника Голови
Правління та призначено (терміном на 3 роки) на посаду Голови Правління Чечайлюка Юрія
Петровича.
Відкликано з посади члена Правління та призначено (терміном на 3 роки) на посаду
заступника Голови Правління Жаркова Людвіга Анатолійовича. Відкликано з посади члена
Наглядової ради Теодороса Житуніса.
Дата розміщення: 26.05.2010 р.
Дата здійснення дії: 25.05.2010 р.
Назва повідомлення: Особливо-важлива інформація.
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
На підставі заяви про звільнення за угодою сторін звільнено з посади Голови
Правління ВАТ «Біомедскло» Чечайлюка Юрія Петровича. Виконання обов’язків Голови
Правління ВАТ «Біомедскло» покладено на заступників голови правління ВАТ «Біомедскло»
Жаркова Людвіга Анатолійовича та Бойко Миколу Миколайовича.
Дата розміщення: 01.07.2010 р.
Дата здійснення дії: 01.07.2010 р.
Назва повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів.
Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів.
Правління ВАТ “Біомедскло” повідомило про скликання 19 серпня 2010 р.
позачергових Зборів Акціонерів Товариства на розгляд яких винесено питання, щодо
приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» у відповідність з
вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»:
1. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми
існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі:
визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що
підлягають дематеріалізації; визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних
паперах власникам акцій Товариства; визначення дати припинення ведення реєстру
незалежним реєстратором; затвердження рішення про дематеріалізацію акцій; прийняття
рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення
сертифікатів акцій.

2. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування
Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України
«Про акціонерні товариства».
3. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому числі
пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про
акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження
уповноваженої особи на підписання статуту.
4. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства; обрання Голови і членів
Правління Товариства; відкликання Ревізійної комісії; обрання нового складу Ревізійної
комісії Товариства. Відкликання Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради
Товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомості Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку" №118 від 01.07.2010 р.
Дата розміщення: 20.08.2010 р.
Дата здійснення дії: 19.08.2010 р.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства.
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «Біомедскло», які відбулися 19
серпня 2010 р. (Протокол № 22) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб
Товариства, а саме:
Головою правління терміном на 3 роки обрано Жаркова Людвига Анатолійовича.
Членом Правління терміном на 3 роки обрано Романчука Олександра Васильовича
Дата розміщення: 12.11.2010 р.
Дата здійснення дії: 12.11.2010 р.
Назва повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів.
Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів.
На підставі протоколу наглядової ради № 4/1 від 01.10.2010 р. правління ПАТ «Біо
мед скло», повідомило про проведення 16 грудня 2010 р. позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «Біо мед скло», на розгляд яких винесено питання про збільшення статутного
капіталу Товариства (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків) та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «Біо мед
скло».
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені “Відомості
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку“ № 213 від 15.11.2010 р.
Розмір статутного капіталу ПАТ «Біо мед скло»
планується збільшити на
79 357 000,00 грн. шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 793 575 000 шт.
Дата розміщення: 17.12.2010 р.
Дата здійснення дії: 16.12.2010 р.
Назва повідомлення: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Вид інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Біо мед скло», які відбулися 16 грудня 2010 року (Протокол № 23 від 16 грудня 2010 р. ),
прийнято рішення
про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків,
закрите (приватне) розміщення акцій. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом

закритого (приватного) розміщення 793 575 000 (сімсот дев’яносто три мільйони п’ятсот
сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на суму 79
357 500,00 грн. (сімдесят дев’ять мільйонів триста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот гривень 00
копійок). Форма існування простих іменних акцій бездокументарна. Ціна акцій, що
розміщуються, становить 0,10 грн. ( десять копійок), яка не нижча за номінальну та ринкову
вартість. Ринкова вартість акцій
Товариства визначена, у відповідності до чинного
законодавства, суб’єктом оціночної діяльності - Підприємством з іноземними інвестиціями у
формі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРІТЕКС» (сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності України №9940/10 від 09.09.2010р.), місцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський
район, вул. Архітектора Городецького, будинок 11-В, станом на день, що передує дню
повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,10 грн. (нуль грн. десять копійок).
Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці
належних їм акцій реалізується з 03 січня 2011 року по 25 січня 2011 року (включно).
Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого
переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається. Розміщення
акцій додаткового випуску здійснюється у два етапи: 1-й етап з 26.01.2011 р. по 09.02.2011 р.
(включно), 2-й етап з 10.02.2011 р. по 25.02.2011 р. (включно).
Дата розміщення: 20.12.2010 р.
Дата здійснення дії: 16.12.2010 р.
Назва повідомлення: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій. Вид
інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.
Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Біо мед скло», які відбулися 16 грудня 2010 року (Протокол № 23 від 16 грудня 2010 р. ),
прийнято рішення здійснити викуп акції у акціонерів, які зареєструвалися для участі в
загальних зборах та вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття
черговими загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
та
звернулися
до
товариства
з
письмовою
заявою.
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу ПАТ «Біо мед скло» здійснюється за ціною 0,10 грн. (нуль грн..10 копійок). Викуп
здійснюється шляхом укладення договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ПАТ «Біо
мед скло» з акціонерами. Акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
акціонерів та проголосували проти прийняття рішення, що стало підставою для обов’язкового
викупу належних їм акцій, в сукупності володіють 680051 шт. простих іменних акцій , на
загальну суму 68 005,10 грн. (Шістдесят вісім тисяч п’ять гривень 10 копійок) гривень, що
складає
0,3856
%
від
статутного
капіталу
Товариства.
Найменування юридичної особи акціонера, який володіє 10 і більше відсотками акцій станом
до викупу акцій - «Юглас Холдінгз Лімітет» - володіє 174 565 560 штуками простих іменних
акцій,
що
складає
98,9881
%
статутного
капіталу
Товариства.
На момент прийняття рішення емітент не володіє раніше викупленими власними акціями.
Станом на дату прийняття рішення про викуп акцій Наглядова рада та Виконавчий орган
Товариства не буде продавати належні йому акції Товариства.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 59/06/1/10, дата реєстрації 24.09.2010
року, видане Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР.

4. Інформація, щодо подій які відбулися після дати балансу.
4.1 Повідомлення про особливу інформацію.

Товариство повідомляло про наступну особливу інформацію:
Дата розміщення: 08.02.2011
Дата здійснення дії: 28.01.2011
Назва повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів.
Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів.
На підставі протоколу Наглядової ради № 6 від 30.12.2010 року правління публічного
акціонерного товариства «Біо мед скло», місцезнаходження якого: 10025, м. Житомир, вул.
Промислова, 26, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо
мед скло». Дата проведення річних загальних зборів – 01 березня 2011 року.
4.2 Інші події, які відбулись після дати балансу.
З 26 січня 2011 року по 25 лютого 2011 року ПАТ «Біо мед скло» здійснило закрите
(приватне) розміщення акцій, яке відбулось в два етапи. На першому етапі внесено 224 186
грн., як плата за 2 241 860 простих іменних акцій. На другому етапі внесено 17 748 грн., як
плата за 177 480 простих іменних акцій і 7 383 842,69 Євро, що в гривневому еквіваленті
складає 78 554 502 грн., як плата за 785 545 020 простих іменних акцій.
Всього розміщено 787 964 360 акцій на суму 78 796 436 грн., що складає 99,29%
запланованого обсягу.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Основною дiяльнiстю пiдприємства є виготовлення склотари, а саме:
1. Продукцiї медичного призначення: - пляшок для кровi, трансфузiйних та iнфузiйних
препаратiв об"ємом 450, 250, 100 та 50 мл.
2. Продукцiї для лiкеро-горiлчаної промисловостi: - пляшок для розливу вина та лiкерогорiлчаних напоїв об"ємом вiд 0,05 л до 0,75 л; - ексклюзивного та сувенiрного посуду для
лiкеро-горiлчаних виробiв.
Основною продукцiєю пiдприємства є пляшки для кровi, трансфузiйних та iнфузiйних
препаратiв, флакони для бакпрепаратiв та ветпрепаратiв, пляшки для харчових продуктiв.
Проведення реконструкцiї дало можливiсть збiльшити обсяги випуску склопродукцiї та
пiдвищити її якiсть, тому продукцiя нашого пiдприємства користується ведиким попитом як в
Україiнi, так i за її межами. На сьогоднiшнiй час продукцiя пiдприємства експортується до:
Республiки Бiлорусь, Казахстан, Англiю, Грецiю, Словакiю, Росiю. Клiєнти ПАТ "Бiо мед
скло" - це провiднi виробники лiкарських засобiв України, харчової продукцiї та лiкерогорiлчаних виробiв. Галузь, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується високим
рiвнем конкуренцiї, розширенням асортименту склопродукцiї медичного призначення та такої,
що виробляється для потреб харчової промисловостi. Основним конкурентом пiдприємства
серед виробникiв посуду для медичної промисловостi є Костопiльський склозавод - це на
Українi, та склозаводи мiст Туймази, Солнечногiрськ, Борисiв - в Росiйськiй Федерацiї. Нашим

пiдприємством зроблений вiдчутний крок вперед - розробка та пiдготовка до випуску нових
медичних пляшок еврозразку емкiстю - 500, 250 та 100 мл. За останнiй час на склотарному
ринку України пройшли великi змiни, придбання вiдомими европейськими та свiтовими
виробниками скла українських пiдприємств, таких як "Консьюмерс Скло Зоря", наразi
належить до групи "Сен Гобен", та "Гостомельського склозаводу" - входить до холдiнгу
"Ветропак". Також, були побудованi та повнiстю оновленi склозаводи - "Малинiвський
склозавод", "Мерефянська скляна компанiя" та "Пiсковський завод скловиробiв". Все це
суттєво посилило конкуренцiю на ринку склотари. Однак, маючи професiйну команду, що
ставить за мету досягнення найвищих цiлей - ПАТ "Бiо мед скло" впевнено вiдчуває себе в
бурхливий та неспокiйний час.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх 5 рокiв активи Товариства не вiдчужувались. За останнi 5 рокiв
Товариством були придбанi: автоматична лiнiя термоусадки, обладнання контролю якостi,
пакувальний комплекс - палетизатор, панелi Bw, скловарена пiч, склоформуючi машини,
пакувальний комплекс"НАР".
Пiдприємство на даний час вивчає питання необхiдностi залучення значних iнвестицiй та
здiйснення нових придбань активiв, що визначить доцiльнiсть та необхiднiсть залучення
iнвестицiй та придбаннi активiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в
тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не
здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних
засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь
використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв
полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в
балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi
пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв
пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних
грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Серед проблем, що впливають на дiяльнiсть Товариства, слiд видiлити полiтичнi, пов"язанi з
антимонопольним
регулюванням,
податковим
законодавством,
нестабiльнiстю
полiтики;фiнансово-економiчнi, пов"язанi з дорогими кредитними ресурсами та вiдсутнiстю
обiгових коштiв; виробничо-технологiчнi - знос обладнання.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
В результатi перевiрок , контролюючими органiзацiями, в 2010 р. пiдприємству нараховано
штрафiв на суму 42 460,50 грн., зменшено бюджетного вiдшкодування по ПДВ на суму - 516
667,00 грн. Iз них штрафiв : - за порушення термiнiв розрахункiв з податку з власникiв
транспортних засобiв - 447,50 грн., штраф за порушення податкового законодавства з ПДВ - 42
013,00 грн. Зменшено бюджетного вiдшкодування з ПДВ за 03 мiсяць 2010 р. (рiшення
№732304/0 вiд 17.06.10р.) - 331 759,00 грн., за 04 мiсяць 2010 р. (рiшення №1102304/0 вiд
15.09.10р.) - 184 908,00 грн.,
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства проводиться у двох напрямках: фiнансування поточної
дiяльностi та фiнансування реконструкцiї для збiльшення обсягiв та асортименту продукцiї.
Фiнансування поточної дiяльностi та реконструкцiї, в умовах вiдсутностi обiгових коштiв та
робочого капiталу для задоволення виробничих потреб проводиться за рахунок власних коштiв
та залучення кредитiв банку. Проведення реконструкцiї дало можливiсть збiльшити обсяги
випуску склопродукцiї та пiдвищити її якiсть, тому продукцiя пiдприємства користується
великим попитом як в Українi, так i за її межами.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi
прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує здiйснити чергову реконструкцiю виробництва та оновити виробництво з
використанням нового обладнання i технологiй з метою подальшого скорочення витрат на
енергоносiї, пiдвищення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi продукцiї та збiльшення
ринку збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Товариство постiйно оновлює свою продукцiю.Витрати на дослiдження та розробки за звiтний
перiод вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Iнформацiя про судовi справи за участю ПАТ "Бiо мед скло" в звiтному 2010 роцi:
1. Ухвала про порушення провадження в справi вiд 19.10.2006 р., № справи 11/5211, позивач ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ТОВ "Бликом", предмет позову - про припинення порушення
прав на промисловий зразок, справа слухається в Київському мiжобласному апеляцiйному
господарському судi, суть рiшення - Господарський суд Черкаської областi винiс рiшення вiд
11.02.2008 р. вiдповiдно до якого позов задоволено, зобов'язано припинити порушення права
на промисловий зразок. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу в Київський мiжобласний
апеляцiйний господарський суд. Постановою вiд 12.10.2010 р. рiшення залишено без змiн.
Вiдповiдачем подано касацiйну скаргу до Вищого господарського суду України. Постановою
вiд 28.12.2010 р. Рiшення Господарського суду Черкаської областi та постанову Київського
мiжобласного апеляцiйного господарського суду вiд залишено без змiн.
2. Ухвала про порушення провадження в справi вiд 27.05.2008 р., № справи 12/6-08, позивач ТОВ "Бликом", вiдповiдач - ПАТ "Бiо мед скло", Держаний департамент iнтелектуальної
власностi Мiнiстерства освiти i науки України, предмет позову - про визнання патенту на
промисловий зразок недiйсним. 22.06.2010 р. рiшенням господарського суду м. Києва в позовi
вiдмовлено.
3. Ухвала про порушення провадження в справi вiд 10.07.2008 р., № справи 2-а-12087/08,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - Управлiння пенсiйного фонду України в
Корольовському районi м. Житомира, предмет позову - про скасування рiшень про
нарахування фiнансових санкцiй та штрафу, сума позову - 501105,88 грн., справа слухається в
Київському апеляцiйному окружному адмiнiстративному судi, суть рiшення - 21.09.2009
Житомирський окружний адмiнiстративний суд залишив позовну заяву без розгляду.
Позивачем подано апеляцiйну скаргу до Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду.
28.09.2010 р. апеляцiйну скаргу позивача залишено без задоволення.
4. Ухвала про порушення провадження в справi вiд 23.03.2009 р., № справи 16/387, позивач Прокурор Корольовського району в iнтересах Житомирської мiської ради, Державної
екологiчної iнспекцiї в Житомирськiй областi, вiдповiдач - ПАТ "Бiо мед скло", предмет
позову - про вiдшкодування шкоди завданої засмiченням земель, сума позову 10359586,00 грн.,
справа розглядається в Господарському судi Житомирської областi.
5. Ухвала про порушення провадження в справi 14.07.2009 р. № справи 2а-4847/09/0670,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - Державна екологiчна iнспекцiя Житомирської
областi, предмет позову - про скасування розрахунку збиткiв, розрахованого на засмiчення
земель вiдходами, цiна позову - 10359586,00 грн. 17.03.2010 р. Житомирським окружним
адмiнiстративним судом в позовi вiдмовлено.
6. Ухвала про порушення провадження в справi 31.03.2010 р. № справи 4/53, позивач - ПАТ
"Бiо мед скло", вiдповiдач - ЗАТ "Бернадський пиво комбiнат", предмет позову - про стягнення
заборгованостi та фiнансових санкцiй, цiна позову - 37102,79 грн. 25.05.2010 р. Господарським
судом Вiнницької областi позов залишено без розгляду, у зв'язку з погашенням заборгованостi
вiдповiдачем.
7. Ухвала про порушення провадження в справi 26.03.2010 р. № справи 15/351, позивач - ПАТ
"Бiо мед скло", вiдповiдач - ПП "Дубок", предмет позову - про стягнення заборгованостi та
фiнансових санкцiй, цiна позову - 56240,01 грн. 10.06.2010 р. рiшенням Господарського суду
Житомирської областi позов задоволено.
8. Ухвала про порушення провадження в справi 30.03.2010 р. № справи 3/56, позивач - ПАТ
"Бiо мед скло", вiдповiдач - ТОВ "Галiмпекс", предмет позову - про стягнення заборгованостi,
цiна позову - 20000,00 грн. 21.04.2010 р. рiшенням Господарського суду Львiвської областi
позов задоволено.

9. Ухвала про порушення провадження в справi 28.04.2010 р. № справи 31/104, позивач - ПАТ
"Бiо мед скло", вiдповiдач - ТОВ "Марiупольська фармацевтична компанiя", предмет позову про стягнення заборгованостi, цiна позову - 37667,99 грн. 29.06.2010 р. рiшенням
Господарського суду Донецької областi позов задоволено.
10. Ухвала про порушення провадження в справi 21.10.2010 р. № справи 2-а-7852/10/0670,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 184908,00 грн. 02.12.2010 р.
постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов задоволено.
Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу.
11. Ухвала про порушення провадження в справi 20.09.2010 р. № справи 2-а-8133/10/0670,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 331759,00 грн. 20.10.2010 р.
постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов залишено без руху.
Позивачем подано апеляцiйну скаргу.
12. Ухвала про порушення провадження в справi 17.11.2010 р. № справи 4/529, позивач - ПАТ
"Бiо мед скло", вiдповiдач - ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", предмет позову - про
стягнення заборгованостi, цiна позову - 26867,59 грн. Справа розглядається в Господарському
судi м. Києва.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Фiнансовий стан пiдприємства за останнi 2 роки стабiлiзувався. За пiдсумками 2009 року сума
збиткiв склала 4 млн.367 тис.грн. внаслiдок свiтової економiчної кризи та падiння курсу
нацiональної валюти вiдносно долара та євро. За пiдсумками 2010 року пiдприємство
отримало прибуток в розмiрi 6 млн. 710 тис.грн.

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

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
160 061,0
160 061,0
170 298,000
0,000
0,000
170 298,000
00
00
27 251,00
27 251,00
31 709,000
0,000
0,000
31 709,000
0
0
112 941,0
112 941,0
115 545,000
0,000
0,000
115 545,000
00
00
4 054,000
3 422,000
0,000
0,000
4 054,000
3 422,000
16 447,00
16 447,00
18 990,000
0,000
0,000
18 990,000
0
0
1 958,000
6 672,000
0,000
0,000
1 958,000
6 672,000
585,000
5 009,000
0,000
0,000
585,000
5 009,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 373,000
1 663,000
0,000
0,000
1 373,000
1 663,000
166 733,0
16 673,00
172 256,000
0,000
0,000
172 256,000
00
0
ПАТ "Бiо мед скло" має обмеження щодо основних засобiв вартiстю 144 196
тис.грн., що пов'язане iз заставою рухомого майна, згiдно кредитного договору
мiж ВАТ "Бiомедскло" та Європейським банком реконструкцiї та розвитку.
Очiкуванi термiни використання основних засобiв: - будiвлi та споруди: 50-60
рокiв; - транспортнi засоби: 10-15 рокiв; - обладнання: 8-10 рокiв. Товариство
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв
здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного
року - 326 769 тис.грн., ступiнь їх зносу - 48,97%, ступiнь їх використання в
середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 160 036 тис.грн. Змiни у
вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року
(надiйшло основних засобiв за 2010 рiк на суму 17 384 тис.грн.), вибуттям
(вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю за 2010 рiк на суму 742
тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 22 373 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.
20 971,000
19 389,000
грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
17 635,000
17 635,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
17 635,000
17 635,000
Розрахунок
вартостi
чистих
активiв
вiдбувався
вiдповiдно
до
методичних
рекомендацiй
ДКЦПФР
Опис
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(20 971,00 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(17 635,00 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
короткостроковий кредит
довгостроковий кредит
Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов"язаннями банкiв
Iншi довгостроковi фiнансовi
зобов"язання за отриманими позиками
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

78 411,000

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

20.12.2007
28.10.2006
28.10.2006

12 329,000
48 460,000
17 622,000

14
9
9

31.12.2010
28.07.2014
28.10.2012

05.12.2005

99 256,000

9

17.11.2012

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

0,000

0

X

0,000

X

X

X

0,000
0,000

0
X

X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

0,000
X
1 019,000
X
0,000
X
29 043,000
X
207 729,000
Iншi данi вiдсутнi

Дата
погашення
X

X

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
25.05.2010
13.04.2010
19.08.2010
16.12.2010

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
26.05.2010
15.04.2010
20.08.2010
17.12.2010

16.12.2010

20.12.2010

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

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
2008
1
0
2
2009
3
2
3
2010
3
2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

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

(осіб)
5
0
0
1
4
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші
Комiтети не створювались
(запишіть)
Інші
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
Інші (запишіть)
7
X
Iншi данi вiдсутнi
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
X

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
так
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
ні
ні
ні
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні

Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за
9
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
Iншi данi вiдсутнi
7
8

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так

ні

так

ні

ні

ні

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 відкликання голови правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
ні
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження 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)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
1
2
3
4
5
6
7
8

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
Документи
Інформаці
ься у
я
Копії
пресі,
надаються
для
докумен розміщуєт
оприлюдн
Інформація
ься на
тів
юється в ознайомлен
розповсюджує
ня
надають
власній
загальнод
ться на
інтернется на
оступній
безпосеред
загальних
ньо в
запит
сторінці
базі даних
зборах
ДКЦПФР акціонерно акціонер акціонерн
му
а
ого
про ринок
товариства
цінних
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
1
так
так
так
так
ні
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
2
так
так
так
так
ні
відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
3
так
так
так
так
ні
управління
товариства
4 Статут та
так
ні
так
так
ні

5

6

внутрішні
документи
Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X

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
Протягом звiтного року аудитора не було змiнено
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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
Iншi данi вiдсутнi
(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
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
X
Iншi данi вiдсутнi
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) так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
В звязку з дематериалiзацiєю акцiй
(запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння у звiтному роцi не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння у звiтному роцi не приймався
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
Кодекс корпоративного управлiння у звiтному роцi не приймався

