Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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)

30.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

04763746

4. Місцезнаходження
емітента

10025 Житомирська область Корольовський м.Житомир вул.
Промислова, буд. 26

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

044-498-65-03 44-498-65-01

6. Електронна поштова
nkulikovskaya@yioula.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

82(1835) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

www.biomedsklo.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

30.04.2014
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Товариство Лiцензiй не має.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як Емiтент не брав участi у створеннi
юридичних осiб.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не
передбачена.
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не
проводило рейтингову оцiнку, у статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
- 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 похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi
цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Емiтент не здiйснював випуск боргових
цiнних паперiв
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - так
як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент
iпотечнi сертифiкати не випускав.
- 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 Емiтент сертифiкати ФОН
не випускав.
- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - так як Емiтент подає текст аудиторського висновку (звiту) у складi
регулярної рiчної iнформацiї.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав.
- Рiчна фiнансова звiтнiсть - так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

А 01 № 467078

3. Дата проведення державної реєстрації

14.12.1994

4. Територія (область)

Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.)

96431436.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
144

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.19

ВИРОБНИЦТВО Й ОБРОБЛЕННЯ ІНШИХ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ТЕХНІЧНИХ

46.46

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління
підприємства

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними
товариствами не передбачено
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

311744

3) Поточний рахунок

26002060520924

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

Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

311744

6) Поточний рахунок

26007057002870

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйний фонд
"Полiсiнвест"

22046310

10000 Житомирська область Корольовський м.Житомир Новий
Бульвар, буд.5

0.000272200000

Приватне пiдприємство "Ньюанс"

30082035

84168 Донецька область Слов"янський с.Олександрiвка
вул.Радянська, буд.1-а

0.000654500000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговець
цiнними паперами "Партнер"

24699447

10029 Житомирська область Корольовський м.Житомир
вул.Хлiбна, буд 25

0.000000100000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕМIС
КАНЦ"

36295682

01601 Київська область д/в м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44

15.000000000000

Uglass Holdings Limited

НЕ 162534

д/в д/в Нiкосiя вул.Карпенiсiу, буд.30

84.631061300000

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 31.12.2013 року загальна кiлькiсть
акцiонерiв - фiзичних осiб складає 882 особи

д/в д/в д/в

0.337818500000
Усього

99.969806600000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради
Константiнос Каввурас
д/в д/в д/в

1946
Вища, економiчна
17
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова
особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
29.03.2012 на 3 роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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 Наглядовою радою своїх функцiй. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової
особи викладено в Статутi Товарситва. Товариство не володiє iнформацiєю про перелік попередніх посад,
які обіймала посадова особа за останні 5 років, загальний стаж роботи посадової особи, так як посадова
особа не надала таких даних. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не
отримувала. Дана особа перебуває на посадi члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв
акцiонерiв вiд 29 березня 2012 року, термiн обрання - 3 роки. Головою Наглядової ради був обраний на
першому засiданнi Наглядової ради, вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. В звітному році голова
Наглядової ради Товариства не зміінювався. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi
злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Кирiакос Вулгаракiс
д/в д/в д/в

1958
Вища, юридична
32
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова
особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
29.03.2012 3 роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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 Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повний обсяг
повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи
посадової особи складає - 32 роки. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа протягом останніх 5 років. Дана особа перебуває на посадi члена Наглядової
ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 29 березня 2012 року, термiн обрання - 3 роки. В
звітному році даний член Наглядової ради Товариства не змінювався. Посадова особа Товариства
судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**

Член Наглядової ради
Нiколаос Барлаянiс
д/в д/в д/в

1959
Вища
2

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)
29.03.2012 3 роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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 Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повний обсяг
повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Товариство не володiє
iнформацiєю про загальний стаж роботи посадової особи, так як дана особа не надала таких даних.
Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа протягом
останніх 5 років. Дана особа перебуває на посадi члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових
зборiв акцiонерiв вiд 29 березня 2012 року, термiн обрання - 3 роки. В звітному році даний член Наглядової
ради Товариства не змінювався. 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
надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Георгiос Фрагкулiс
д/в д/в д/в

1961
Вища
17
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова
особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
29.03.2012 3 роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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 Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повний обсяг
повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи
посадової особи складає - 17 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi
займала дана посадова особа протягом останніх 5 років. Дана особа перебуває на посадi члена Наглядової
ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 29 березня 2012 року, термiн обрання - 3 роки. В
звітному році даний член Наглядової ради Товариства не змінювався. 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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Арiстiдiс Дiмiтрiу
д/в д/в д/в

1953
Вища, Пiвнiчно-Схiдна Лондонська полiттехнiка
2
Товариство не володiє iнформацiєю про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова
особа (посадова особа не надала Емiтенту такої iнформацiї)
29.03.2012 3 роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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 Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повний обсяг
повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи
посадової особи в Українi складає - 2 роки. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх
посад, якi займала дана посадова особа протягом останніх 5 років. Дана особа перебуває на посадi члена
Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 29 березня 2012 року, термiн обрання
- 3 роки. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. 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 надавала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1) посада
Шапiренко Лiдiя Олексiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1956
4) рік народження**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi
5) освіта**
5
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Бiомедскло", економiст 2-ої категорiї
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення
своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та
актiв. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний
стаж роботи посадової особи складає 40 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду економiста I- ої
категорiї ПАТ "Бiо мед скло". Дана особа перебуває на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 19 серпня 2010
року, в звітному році за рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. обрана головою Ревізійної
комісії на новий строк, термiн обрання - 3 роки. 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 не надавала згоди на
розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Iванюк Олена Василiвна
д/в д/в д/в

1958
Неповна вища, Днiпродзержинський хiмiко-технологiчний
iнститут
5
Вписати ВАТ "Бiомедскло", бухгалтер

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення
своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та
актiв. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний
стаж роботи посадової особи складає 37 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду бухгалтера II
категорiї ПАТ "Бiо мед скло". Дана особа перебуває на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 19 серпня 2010 року,
в звітному році за рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. обрана членом Ревізійної комісії на
новий строк, термiн обрання - 3 роки. 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 згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надавала.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який
обрано

Голова правлiння
Жарков Людвиг Анатолiйович
д/в д/в д/в

1963
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
10
ВАТ "Бiомедскло"директор заводу, заступник голови
правління
25.04.2013 3 роки

9) 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. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi
Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала
дана посадова особа протягом останніх 5 років - з 01 жовтня 2008 року займав посаду технiчного директора
ВАТ "Бiомедскло"; з 01 грудня 2009 року - займав посаду заступника диектора заводу ВАТ "Бiомедскло"; з
01 травня 2010 року займав посаду директора заводу, а з 13 квiтня 2010 року - директор заводу, заступник
Голови правлiння ПАТ "Бiо мед скло".; з 19 серпня 2010 року i по даний час займає посаду Голови
правлiння ПАТ "Бiо мед скло". В звітному році за рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р.
обраний Головою правління Товариства на новий строк, термін обрання - 3 роки. 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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.
Член правлiння
1) посада
Бойко Микола Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1964
4) рік народження**
Вища, Київський Полiтехнiчний iнститут
5) освіта**
14
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Бiомедскло", головний технолог
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис 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. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв
посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 26 рокiв.
Протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду головного технолога ПАТ "Бiо мед скло". В звітному році за
рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. обраний Головою правління Товариства на новий
строк, термін обрання - 3 роки. 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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надавала.
Член правлiння
1) посада
Чегейда Оксана Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1966
4) рік народження**
Вища, Житомирський державний педiнститут iм. I. Франко
5) освіта**
11
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Бiомедскло" Начальник ЦЗЛ
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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. Повний
обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи
посадової особи складає 19 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду директора з якостi ПАТ "Бiо
мед скло". Дана особа перебуває на посадi члена Правлiння, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 25 квітня 2013 року, обрана на повторний термін, термiн обрання - 3 роки. 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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Член правлiння, головний бухгалтер
Корзун Тетяна Василiвна

д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1976
4) рік народження**
Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут
5) освіта**
7
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Бiомедскло" заступник головного бухгалтера
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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. Повний
обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи як члена правлiння викладено в Статутi Товарситва. 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 15 рокiв. Протягом останнiх 5ти рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "Бiо мед скло". Дана особа перебуває на посадi члена
Правлiння, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 квітня 2013 року, обрана на повторний
термін, термiн обрання - 3 роки. 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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надавала.
Член правлiння
1) посада
Романчук Олександр Васильович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут
5) освіта**
4
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Бiомедскло", виконуючий обов"язки директора з
7) найменування підприємства та
виробництва ВАТ "Бiомедскло"
попередня посада, яку займав**
25.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) 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. Повний
обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи
посадової особи складає 15 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 01 грудня 2008 року займав
посаду виконуючого обов"язки директора з виробництва ВАТ "Бiомедскло"; з 01 лютого 2009 року i по
даний час займає посаду директора з виробництва ПАТ "Бiо мед скло". Обраний на посаду члена правлiння
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 квітня 2013 року, термiн обрання - 3 роки.
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 згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової
ради

Константiнос Каввурас

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кирiакос Вулгаракiс

д/в д/в д/в

1

1.0000000037

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Нiколаос Барлаянiс

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Георгiос Фрагкулiс

д/в д/в д/в

1

1.0000000037

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Арiстiдiс Дiмiтрiу

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Шапiренко Лiдiя Олексiївна

д/в д/в д/в

16780

0.00174009646

16780

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Iванюк Олена Василiвна

д/в д/в д/в

26830

0.00278228772

26830

0

0

0

Голова правлiння

Жарков Людвиг
Анатолiйович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Бойко Микола
Миколайович

д/в д/в д/в

30000

0.00311101869

30000

0

0

0

Член правлiння

Чегейда Оксана Миколаївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член правлiння,
головний бухгалтер

Корзун Тетяна Василiвна

д/в д/в д/в

15000

0.00155550935

15000

0

0

0

Член правлiння

Романчук Олександр
Васильович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

88612

0.009189119610

88612

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

Uglass Holdings Limited

HE 162534

Кiпр д/в д/в Нiкосiя Карпенiсiу, буд.30

816109478

84.631061389566

816109478

0

0

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ДЕМIС
КАНЦ"

36295682

Україна 01601 Київська область д/в
м.Київ Шовковична, буд.42-44

144647154

15

144647154

0

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 960756632

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
99.631061389566

960756632

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

25.04.2013
Дата проведення
99.679
Кворум зборів
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв. Порядок денний був сформований
Наглядовою радою Товариства( протокол №22 вiд 16.01.2013р.): Порядок денний: 1. Про обрання
лiчильної комiсiї Товариства.
2. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
3. Про затвердження звiту Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Про затвердження звiту та висновкiв Правлiння Товариства за 2012 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2012 року.
8. Про припинення повноважень членiв Правлiння Товариства.
9. Про обрання членiв Правлiння Товариства.
10. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї;
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї.
13. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
14. Про приватне розмiщення акцiй.
15. Про затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких
прийнято рiшення про приватне розмiщення.
15. Про затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких
прийнято рiшення про приватне розмiщення.
16. Про визначення уповноваженого органу ПАТ "Бiо мед скло" для надання повноважень щодо:
прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований
обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено);
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством
строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке
рiшення, або у разi не внесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту,
пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням результатiв
розмiщення акцiй або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення
про це в офiцiйному друкованому органi.
17. Про визначення уповноважених осiб уповноваженого органу ПАТ "Бiо мед скло", яким надаються
повноваження:
отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких
прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами приватного розмiщення акцiй);
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй,
стосовно яких прийнято рiшення про
розмiщення;
проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати
здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. акцiонерiв) не надходили. За
результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: обрати Лiчильну комiсiю в
кiлькостi 5 (п'ять) осiб, обрати секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердити звiт Наглядової ради
Товариства за 2012 рiк, затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк, затвердити звiт
Правлiння Товариства за 2012 рiк, затвердити звiт Товариства за пiдсумками 2012 року.
Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення збиток в сумi 5 225 000 (п'ять мiльйонiв двiстi
двадцять п'ять тисяч) гривень додати до збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за 2012 рiк не
виплачувати.
Також було прийнято рiшення в зв'язку з закiнченням термiну обрання, припинити повноваження членiв
Правлiння в наступному складi:
1. Голова Правлiння - Жарков Л.А.
2. Член Правлiння - Бойко М.М.
3. Член Правлiння - Корзун Т.В.
4. Член Правлiння - Чегейда О.М.
5. Член Правлiння - Романчук О.В.

Та обрано новий склад Правлiння Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складi:
1. Голова Правлiння - Жарков Л.А.
2. Член Правлiння - Бойко М.М.
3. Член Правлiння - Корзун Т.В.
4. Член Правлiння - Чегейда О.М.
5. Член Правлiння - Романчук О.В.
На зборах було прийнято рiшення в зв'язку з закiнченням термiну обрання, припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї в наступному складi:
Голова Ревiзiйної комiсiї - Шапiренко Л.О.
Член Ревiзiйної комiсiї - Iванюк О.В.
Та обрано членiв Ревiзiйної комiсiї в кiлькостi двох осiб, строком повноважень на 3 (три) роки у складi
Шапiренко Л.О. та Iванюк О.В. Також прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Шапiренко Л.О.
На зборах було затверджено умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства, та надано Головi правлiння Жаркову Людвигу Анатолiйовичу
повноваження пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, якi укладатимуться з головою та
членами Ревiзiйної комiсiї.
На даних зборах було прийнято рiшення:
1. Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 96 431 436,00 грн. (Дев'яносто
шiсть мiльйонiв чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шiсть гривень 00 копiйок) до 130 714 436,00 грн.
(сто тридцять мiльйонiв сiмсот чотирнадцять тисяч чотириста тридцять шiсть гривень 00 копiйок) шляхом
розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 342 830 000 (триста сорок два мiльйони вiсiмсот тридцять
тисяч) штук номiнальною вартiстю 0,10 грн. (десять копiйок) за одну акцiю на загальну суму 34 283 000,00 грн.
(тридцять чотири мiльйони двiстi вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок).
2. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували проти прийняття рiшення
про збiльшення розмiру статутного капiталу:
а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцiй у акцiонерiв якi голосували проти прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу Товариства становить з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно.
б) Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,10 грн. (десять копiйок), яка
дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №24
вiд 15.04.2013р.).
в) У строк з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно, акцiонери якi мають намiр реалiзувати своє право на обов'язковий
викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати Товариству письмову вимогу про викуп акцiй. Вимоги
акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м.
Житомир, вул. Промислова, 26. Направлення письмових вимог про викуп акцiй засобами поштового зв'язку не
передбачено. По закiнченню вищевказаного строку викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
г) Вимога про викуп акцiй повинна мiстити в собi наступнi обов'язковi данi:
прiзвище, iм'я та по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування (для юридичних осiб);
мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб);
кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вимагає акцiонер;
банкiвськi реквiзити, згiдно яких повинно бути здiйснено перерахування грошових коштiв за акцiї (номер поточного,
особового або карточного рахунку, повне найменування банкiвської установи, МФО);
контактнi телефони акцiонера.
До вимоги про викуп обов'язково додаються:
виписка з рахунку в цiнних паперах з вказаною кiлькiстю належних акцiонеру акцiй;
копiя паспорта;
копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера - для фiзичних осiб;
копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, статуту та документу, який пiдтверджує повноваження особи, що
пiдписала вимогу про викуп - для юридичних осiб.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою
особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження
передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути
пред'явлений паспорт.
д) Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi
укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi
Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих
акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп
належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не допускаються. Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж
Товариством та акцiонером про викуп належних йому акцiй укладається в письмовiй формi шляхом його пiдписання
сторонами.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства - м. Житомир,
вул. Промислова, 26, вiддiл АГВ, в робочi днi з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собi паспорт
або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера - додатково вiдповiдну довiренiсть, а посадова
особа, яка дiє вiд iменi акцiонера - юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його
особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження
Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились.

IX. 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

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 Київська область Шевченкiвський м.Київ Б. Грiнченка, буд.3
д/в
д/в

044-279-10-78
044 2791322
Національний Депозитарій України забезпечує формування та
функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність
не ліцензується.
В звязку з переходом випуску iменних акцiй з документарної форми
iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiю), було прийнято рiшення
про визначення депозитарiю, який буде надавати послуги щодо
обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме - ПАТ "НДУ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23730178
03067 Київська область Соломянський м.Київ Гарматна, бул.6
Серiя АЕ №263378
Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.09.2013
044-458-05-45
044-458-05-45
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме
депозитарна діяльність депозитарної установи
В звязку з переходом випуску iменних акцiй з документарної форми
iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiю), було прийнято рiшення
про визначення депозитарної установи, у якої 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".
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Янiна"
Приватне пiдприємство
23540845
02156 Київська область Деснянський м.Київ вул. Мiлютенко, № 17В, оф.
104
Свiдоцво № 1667
Аудиторська палата України

26.01.2001

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

044-544-75-62
044-544-75-62
Аудиторська дiяльність
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Янiна" надає послуги з
проведення аудиту за пiдсумками дiяльностi Товариства протягом
фiнансового 2013 року.

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

ПАТ "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"

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

Публiчне акцiонерне товариство
20344871
04050 Київська область д/в м.Київ вул.Бiлоруська, 3
д/в
д/в

044-277-21-61
044-277-21-61
Послуги добровiльного страхування
ПАТ "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" надає страховi послуги
Товариству з добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами та з страхування майна Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕС БI
КОНСАЛТИНГ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36530945
04119 Україна д/в м.Київ вул.Сiм
д/в
д/в

044- 05-47-43
044-205-47-11
консультацiйнi послуги щодо корпоративного управлiння
Консультацiйнi послуги щодо комерцiйної дiяльностi та керування
Товариства, а саме, практичного застосування норм чинного
законодавства з метою органiзацiї управлiнської та органiзацiйної
пiдтримки Товариства з питань керування, а також, з питань
корпоративного управлiння (процедура проведення загальних зборiв
акцiонерiв в Товариствi; здiйснення реєстрацiї збiльшення статутного
капiталу шляхом випуску додаткової кiлькостi акцiй Товариства у
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України та
проведенням всiх, пов
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземним капiталом
"Верiтекс"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30856319
01103 Україна д/в м.Київ вул.Кiквiдзе, 13
Сертифiкат № 15151/1
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

09.09.2013

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

044-494-00-11
044-494-00-11
Послуги з незалежної оцiнки пакету акцiй Товариства
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземним капiталом
"Верiтекс" надає послуги з проведення незалежної оцiнки пакету акцiй
Товариства та визначення ринкової вартостi однiєї акцiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Трайдент"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32827138
01011 Україна д/в м.Київ вул.Панаса Мирного, 1
д/в
д/в

044-498-65-02
044-498-65-01
Юридичнi послуги
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Трайдент"
надає юридичнi та консультацiйнi послуги з юридичних, податкових,
корпоративних та загальногосподарських питань, пов"язаних з дiяльнiстю
Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

25.01.2011

56/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000089767

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.10

964314360

96431436.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

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.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Дата зарахування
Кількість акцій, що
№ з/п акцій на рахунок
викуплено (шт.)
емітента

Дата реєстрації
випуску акцій,
що викуплено

Номер свідоцтва про
реєстрацію акцій, що
викуплено

Найменування органу, що зареєстрував
випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.06.2013

291163

25.01.2011

56/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.030193400000

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство було створено в рамках реалізації (у середині 1990-х років) програми
приватизації в Україні в результаті корпоратизації колишнього державного
підприємства, "Житомирський завод "Біомедскло", яке було створено у 1984 році.
Розміщення акцій Товариства при приватизації здійснювалось за приватизаційні
майнові сертифікати, грошові кошти та майнові сертифікати. Товариство було
зареєстровано як відкрите акціонерне товариство ("ВАТ") у грудні 1994 року.
Державна частка акцій статутного фонду (635 913 акцій) була продана за грошові
кошти 31.07.2002 р. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні
товариства"Загальними зборами акціонерів ВАТ "Біомедскло" від 19.08.2010 р. було
прийнято рішення про перейменування з Відкритого акціонерного товариства
"Біомедскло" на Публічне акціонерне товариство "Біо мед скло" і внесено відповідні
зміни до статуту. Зареєстрований офіс та основне місце ведення діяльності
Товариства знаходяться за адресою: вул. Промислова, 26, Житомир, 10025, Україна.
На пiдприємствi було освоєно виробництво медичної склотари, основане на
використаннi вiтчизняного обладнання та iмпортних склоформуючих лiнiй виробництва.
Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi продукцiї iз медичного скла.
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. Наше пiдприємство виробляє скляну тару для медичної,
бiологiчної, а також харчової, консервної та лiкеро-горiлчаної промисловостей.
Основна спецiалiзацiя пiдприємства - виробництво склопосуду медичного призначення.
Продукцiя, вироблена iз марки скла МТО, має перевагу перед тарним склом по
хiмiчнiй стiйкостi, термостiйкостi, вiдрiзняється прозорiстю i бiлизною скла, а
вiдповiдно високою якiстю скловиробiв. Завдяки залученим iнвестицiям головного
акцiонера Uglass Holdings Ltd., Грецiя, поетапно здiйснюється повне переоснащення
iснуючих виробничих потужностей до рiвня новiтнiх технологiй ХХI столiття.
Сьогоднi ми можемо з гордiстю констатувати, що пiдприємство, завдяки своїм
потужностям, займає вагомий сегмент промислового ринку України. Воно утримує
стабiльнi передовi позицiї в галузi виробництва медичного скла, а також
виробництва склотари для лiкеро-горiлчаної та слабоалкогольної промисловостi. В
результатi проведеної реконструкцiї пiдприємство ПАТ "Бiо мед скло" стало на
рiвень кращих пiдприємств по виробництву склопродукцiї по якостi. Асортимент
продукцiї представлений широким перелiком пляшок та банок для вина, пива,
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, їжi, медичних препаратiв тощо. ПАТ "Бiо
мед скло" пропонує ринку тару з прозорого скла класичного дизайну, або
розробленого на замовлення клiєнта. Виготовленi скловироби за новiтнiми
технологiями упаковуються в пiддон-пакети та обтягуються термоусадною плiвкою, що
забезпечує стерильнiсть виробiв при транспортуваннi та зберiганнi. Розфасування
продукцiї в склопосуд iз медичного скла буде створювати Вашiй продукцiї певний
iмiдж, зробить Вашу продукцiю легковпiзнаваємою. Речовини в склопосудi з медичного
скла зберiгаються значно довше, нiж в простому тарному склi або полiетиленовiй
плiвцi. Тому продукцiя нашого пiдприємства користується попитом не тiльки в
Українi, а й за її межами. Полiтику у сферi якостi було розроблено та впроваджено
для досягнення високої якостi та безпечностi виробленої продукцiї, забезпечення
безпечних умов працi та захисту навколишнього середовища, в якiй поряд з
маркетинговими викладено стратегiчнi цiлi компанiї. ПАТ "Бiо мед скло"
сертифiковано на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO 9001, ISO 13485
та DSTU ISO 17025 що, свiдчить про здатнiсть пiдприємства пропонувати покупцю
продукцiю високої якостi та постiйно покращувати результативнiсть своєї роботи,
гнучко реагувати на вимоги сучасного ринку, гiдно конкурувати на ньому, завдяки
позицiонуванню пiдприємства, як надiйного та стабiльного партнера. В процесi
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 14000, OHSAS серiї 18000.
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 відповідно до попередніх
звітних періодів

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.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 140 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає. Середня чисельнiсть осiб, якi
працюють за сумiсництвом -1. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах
неповного робочого часу ( дня, тижня) - 4 особи. Вiдносно попереднього року фонд
оплати працi збiльшився на 437,7 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.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент є членом Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України"
(місцезнаходження - Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, Площа Рекунова,
буд.2; ідентифікаційний код 25296208). АПСП "Скло України" - громадська
організація, яка об'єднує українських виробників склотари, листового скла,
скляного посуду, художнього скла, а також постачальників устаткування, матеріалів
і послуг для скляної промисловості.
Завданням Асоціації є постійна координація зусиль всіх об'єктів господарської
діяльності пов'язаних із виробництвом скловиробів, створення сприятливого
законодавчого клімату в державі та представлення інтересів своїх членів в органах
державної та місцевої влади.
ПАТ "Біо мед скло" є членом цієї організації з 2004 року.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами ,
установамии.

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)
Товариство самостiйно обрало форму бухгалтерського облiку, як певну систему
регiстрiв бухгалтерського облiку, порядку i способу реєстрацiї та узагальнення
iнформацiї, з врахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки
облiкових даних. Бухгалтерський облiк ПАТ "Бiо мед скло" ведеться з використанням
єдиної облiкової полiтики, методологiчнi засади формування якої включають: опис
робочого плану рахункiв з розподiлом витрат за елементами, опис системи регiстрiв
синтетичного та аналiтичного облiку, технологiю обробки облiкових даних, опис
правил внутрiшнього документообiгу. Всi складовi облiкової полiтики Товариства
вiдповiдають вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" та нацiональним Положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку, та є достатнiми для формування фiнансової звiтностi та iнших видiв
звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з дотриманням наступних правил
облiкової полiтики: - оцiнка вартостi запасiв, переданих у виробництво,
здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю, облiк витрат на виробництво та
калькулювання собiвартостi здiйснювались з застосуванням нормативного методу
облiку; - нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включались до
собiвартостi готової продукцiї в перiодi їх виникнення; - 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; - дохiд визнавався в момент надходження активiв або
зменшення зобов

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
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 лiкеро-горiлчаних напоїв об"ємом вiд 0,05 л до 0,75
л; - ексклюзивного та сувенiрного посуду для лiкеро-горiлчаних виробiв. 3.
Продукцiя для харчової промисловостi. Пляшки пiд молочнi продукти, дитяче
харчування. 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: Болгарiї, Руминiї, Iталiї, Францiї,
Дiнiї,Республiки Бiлорусь, Казахстан, Англiю, Грецiю,Росiю. Клiєнти ПАТ "Бiо мед
скло" - це провiднi виробники лiкарських засобiв України, харчової продукцiї та
лiкеро-горiлчаних виробiв. В 2013 роцi наше пiдприємство розпочало виробництво
мiнiатюрної пляшкм 50 мл пiд сиропи для крупного французського клiєнта Monin,
також в ассортимент продукцiї було введено нову банку для кави, яка виробляється
для Росiї. 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 видiв склотари , а саме нової пляшки пiд
дитяче харчування та сiк. Новi ємкостi будуть виготовлюватися для вiдомих
українських брендiв, що дозволить бути присутнiми вна рiзних ринках. Запуск
медичних пляшок еврозразку емкiстю - 500, 250 та 100 мл дозволив задовольнити
потреби українськиї виробникiв iнфузiйних препаратiв, перед якими стояло завдання
вiдповiдати вимогам GMP. 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.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
На даний час пiдприємство шукає можливостi залучення значних iнвестицiй та
здiйснення нових придбань активiв.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
1) Цивiльно-правовий договiр № б/н вiд 25 квiтня 2013 року з Головою Ревiзiйної
комiсiї Шапiренко Л.О. та ПАТ "Бiо мед скло" про виконання функцiй Голови
Ревiзiйної комiсiї. Сума за договором - 0 грн. Пiдстава для укладання - обрання
Шапiренко Л.О. Головою Наглядової ради , згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 25
квiтня 2013 року, Протокол № 26.&#xA;2) Цивiльно-правовий договiр № б/н вiд 25
квiтня 2013 року з Членом Ревiзiйної комiсiї Iванюк О.В. та ПАТ "Бiо мед скло"
про виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї. Сума за договором - 0 грн.
Пiдстава для укладання - обрання Iванюк О.В. Членом Наглядової ради , згiдно
рiшення зборiв акцiонерiв вiд 25 квiтня 2013 року, Протокол № 26.

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, плани 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. В 2013 роцi
здiйснювалась оренда транспортних засобiв. В звiтному перiодi не було значних
правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому
задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому
складає 70-90 вiдсоткiв. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй
адресi пiдприємства. Екологiчнi питання, що не позначаються на використаннi
активiв пiдприємства. На Пiдприємствi здiйснюються роботи щодо захисту довкiлля,
екологiчнi норми дотримуються. Розробленi та затвердженi iнструкцiї по тимчасовому
збереженню промислових вiдходiв на територiї заводу, визначенi вiдповiдальнi особи
за умови збереження промислових вiдходiв, розрахованi лiмiти на утворення та
розмiщення вiдходiв, складений план розмiщення вiдходiв на територiї дiлянок,
розробленi заходи по зменшенню утворення вiдходiв, запобiганню та виключенню їх
негативного впливу на навколишнє середовище та умови працi. Усi лiмiти тимчасового

збереження промислових вiдходiв органiзованi вiдповiдно вимогам Д сан ПиН
2.2.7.029-99 "Санiтарнi норми та правила по поводженню з промисловими вiдходами та
визначенню їх класу безпеки для здоров"я населення". Укладено договори на
виконання робiт iз збирання та перевезення для подальшої утилiзацiї або видалення
вiдходiв (люмiнесцентних ламп, ганчiр"я, органiчних та неорганiчних хiмiчних
матерiалiв, речовин та iнше); на поховання та розмiщення побутових вiдходiв; на
проведення контрольних вимiрiв шкiдливих викидiв у атмосферу тощо. В 2013 р.
розробленi та затвердженi в Мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України
лiмiти викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на наступнi пять
рокiв.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.

Проблеми, 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.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В результатi перевiрок, контролюючими органiзацiями в 2013 р. пiдприємство
сплатило штрафiв 178 972,46 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.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та 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 в майбутньому 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.

Судові справи, 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

1. Ухвала про порушення провадження вiд 23.03.2009 р., справа № 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. 27.09.2012 року постановою Господарського суду Житомирської
областi у задоволеннi позову вiдмовлено. 11.03.2013 року Рiвненським апеляцiйним
господарським судом винесено постанову, якою апеляцiйну скаргу прокурора м.
Житомира задоволено, постанову Господарського суду Житомирської областi вiд
27.09.2012 року скасовано та задоволено позовну заяву прокурора м. Житомира.
18.04.2013 року Постановою Вищого господарського суду України скасовано Рiшення
господарського суду Житомирської областi вiд 27.09.2012 року та постанову
Рiвненського апеляцiйного господарського суду вiд 11.03.2013 року та передано
справу на новий розгляд до господарського суду Житомирської областi. 05.02.2014
року Рiшенням Господарського суду Житомирської областi пiд час повторного
перегляду справи у задоволеннi позову вiдмовлено.
2.
Ухвала про порушення провадження вiд 20.10.2010 р., справа № 0670/3810/11,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 331759,00 грн.
08.12.2011 року постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов
задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. Ухвалою Житомирського
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 03.05.2012 року в задоволеннi апеляцiйної
скарги вiдмовлено, а постанову залишено без змiн. Вiдповiдачем подано касацiйну
каргу.
3.
Ухвала про порушення провадження вiд 22.02.2011 р., справа № 2-а1735/10/0670, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi,
предмет позову - про скасування податкових повiдомлень-рiшень, цiна позову - 11
419 899,00 грн. 12.11.2013 року постановою Житомирського окружного
адмiнiстративного суду позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу.
Ухвалою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17.12.2013 року в
задоволеннi апеляцiйної скарги вiдмовлено, а постанову залишено без змiн.
Вiдповiдачем подано касацiйну каргу.
4.
Ухвала про порушення провадження вiд 29.04.2011р,. справа № 2-а0670/4521/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi,
предмет позову - про скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову 187500,00 грн. Постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд
23.04.2012 року позовнi вимоги задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу.
Ухвалою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.11.2012 року
вiдмовлено в задоволеннi апеляцiйної скарги, а постанову залишено без змiн.
Вiдповiдачем подано касацiйну каргу.
5.
Ухвала про порушення провадження вiд 16.12.2011р., справа № 2-а0670/11932/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi,
предмет позову - про скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову 412500,00 грн. Постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд
03.05.2012 року позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу.
11.07.2012 ухвалою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну
скаргу залишено без задоволення, а постанову - без змiн. Вiдповiдачем подано
касацiйну каргу.
6.
Ухвала про порушення провадження вiд 20.03.2012р., справа № 0670/1628/12,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - Фонд соцiального страхування вiд
тимчасової втрати працездатностi в Житомирськiй областi, предмет позову - про
скасування рiшення, цiна позову - 2 772,00 грн. Постановою Житомирського окружного
адмiнiстративного суду вiд 23.05.2012 року в задоволеннi позову вiдмовлено.
Позивачем подано апеляцiйну скаргу. 03.10.2012 ухвалою Житомирського апеляцiйного
адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без задоволення, а постанову без змiн. Позивачем подано касацiйну скаргу.
7.
Ухвала про порушення провадження вiд 10.05.2012р., справа № 0670/2772/12,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 31 739 886 грн.
Провадження у справi зупинено.
8.
Ухвала про порушення провадження вiд 24.05.2012р., справа № 0670/3149/12,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 721 378 грн.
Провадження у справi зупинено.
9.
Ухвала про порушення провадження вiд 16.08.2012р., справа №
5006/20/109/2012, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ТОВ "ЛСК-Дон",
предмет позову - про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй, цiна позову 70 483,47 грн. Постановою Господарського суду Донецької областi вiд 10.10.2012
року позов задоволено частково, стягнуто 60 287,46 грн. Вiдповiдачем подана
апеляцiйна скаргу. Ухвалою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд
04.12.2012 року апеляцiйну скаргу залишено без задоволення. Наказ знаходиться на
виконаннi.

10.
Ухвала про порушення провадження вiд 24.09.2012р., справа № 0670/6364/12,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 3 511 913 грн.
Провадження у справi зупинено.
11.
Ухвала про порушення провадження вiд 13.11.2012р., справа № 0670/7669/12,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 149 575 грн. Постановою
Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.12.2012 року позов
задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 19.02.2013 ухвалою
Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без
задоволення, а постанову - без змiн. Вiдповiдачем подано касацiйну каргу.
12.
Ухвала про порушення провадження вiд 20.03.2013р., справа № 906/402/13,
позивач - ТОВ "Романов", вiдповiдач - ПАТ "Бiо мед скло", предмет позову - про
стягнення збиткiв за втраченi формокомплекти, цiна позову - 458964,91 грн.
Рiшенням Господарського суду Житомирської областi вiд 13.05.2013 року у
задоволення позову вiдмовлено. Ухвалою Рiвненського апеляцiйного господарського
суду вiд 23.07.2013 року апеляцiйну скаргу залишено без задоволення. Ухвалою
Вищого господарського суду України вiд 27.01.2014 року касацiйну скаргу залишено
без задоволення.
13.
Ухвала про порушення провадження вiд 27.03.2013р., справа № 806/2100/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 860 248 грн. Постановою
Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 03.10.2013 року позов
задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 29.10.2013 ухвалою
Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без
задоволення, а постанову - без змiн. Вiдповiдачем подано касацiйну каргу.
14.
Ухвала про порушення провадження вiд 13.05.2013р., справа № 806/3146/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 8 072 766 грн.
Провадження у справi зупинено.
15.
Ухвала про порушення провадження вiд 20.06.2013р., справа № 806/4421/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 865 529 грн. Постановою
Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 24.09.2013 року позов
задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 18.12.2013 ухвалою
Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без
задоволення, а постанову - без змiн. Вiдповiдачем подано касацiйну каргу.
16.
Ухвала про порушення провадження вiд 22.08.2013р., справа № 806/5932/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 2 921 027 грн.
Постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 09.01.2014 року
позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 18.02.2014 ухвалою
Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без
задоволення, а постанову - без змiн.
17.
Ухвала про порушення провадження вiд 09.09.2013р., справа № 911/3509/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ТОВ "Iмперiал Ленд", предмет позову про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй, цiна позову - 30 335,79 грн.
Постановою Господарського суду Київської областi вiд 30.10.2013 року позов
задоволено. Наказ знаходиться на виконаннi.
18.
Ухвала про порушення провадження вiд 12.11.2013р., справа № 806/7285/13,
позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про
скасування податкового повiдомлення-рiшення, цiна позову - 1 144 457 грн.
Постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 13.01.2014 року
позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 25.02.2014 ухвалою
Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без
задоволення, а постанову - без змiн.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Станом на 31 грудня 2013 року Емітентом викуплені власні акції в кількості 291163
штук простих іменних акцій, що складає 0,0301934 % від загальної кількості
випущених акцій.
Фiнансовий стан пiдприємства за останнi 2 роки погiршився. За пiдсумками 2012 року
пiдприємство отримало збиток в розмiрi 5 млн. 225 тис.грн., за пiдсумками 2013
року пiдприємство отримало збиток в розмiрi 16 млн. 682 тис.грн. Збиток отримано
внаслiдок свiтової економiчної кризи та падiння курсу нацiональної валюти вiдносно
долара та євро який планується покрити прибутками майбутнiх рокiв.

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

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
119371.000 106703.000

- будівлі та споруди

23950.000

26544.000

0.000

0.000

23950.000

26544.000

- машини та обладнання

84877.000

70812.000

0.000

0.000

84877.000

70812.000

158.000

31.000

0.000

0.000

158.000

31.000

- інші

10386.000

9316.000

0.000

0.000

10386.000

9316.000

2. Невиробничого призначення

3295.000

0.000

0.000

0.000

3295.000

0.000

- будівлі та споруди

3295.000

0.000

0.000

0.000

3295.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

122666.000

106703.000

0.000

0.000

122666.000

106703.000

Найменування основних
засобів

- транспортні засоби

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
119371.000 106703.000

Пояснення : ПАТ "Бiо мед скло" має обмеження щодо основних засобiв вартiстю 80
280тис.грн., що пов'язане iз заставою рухомого майна, згiдно кредитного договору
мiж ПАТ "Бiо мед скло" та Європейським банком реконструкцiї та розвитку. Очiкуванi
термiни використання основних засобiв: - будiвлi до 20 рокiв, споруди до15 рокiв;
- транспортнi засоби до 5 рокiв; - обладнання до 5 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 кінець звiтного перiоду - 195 548 тис.грн., ступiнь
їх зносу - 45,43 %, ступiнь їх використання в середньому 70-90%, сума нарахованого
зносу - 88 845 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх
надходженням та вибуттям протягом року на загальну суму 2719 тис.грн, збільшення
зносу за 2013 рiк на суму 18 682 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

91598

106487

Статутний капітал (тис.грн.)

96431

96431

96431
96431
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(91598.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(96431.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Короткостроковий кредит
Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов"язаннями банкiв
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов"язання за
отриманими позиками
Короткостроковий кредит
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис Iншi данi вiдсутнi

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

36418.00
11718.00
13119.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
10.000
3.050

Х
20.12.2007
28.10.2006
26.11.2008

9851.00

9.500

31.12.2016

30.11.2010
Х
Х

1730.00
0.00
0.00

21.000
Х
Х

26.11.2014
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

0.00
260.00
0.00
32487.00
69165.00

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

Х
31.12.2013
28.07.2014

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пляшки із скла безбарвного для напоїв та
харчових продуктів

45464,5 тис.штук

22186.80

18.7

2

Вироби із скла
лабораторного,лабораторного,гігієнічного чи
фармацевтичного призначення

77 931,8 тис. штук

69040.00

58.3

3

Посудини із скла для пиття (для дитячого
харчування)

35 273,0 тис. штук

22531.70

19.5

49 600,0 тис. штук

24445.90

21.3

63228.00

55

22466.00

19.5

79 520,4 тис. штук

35 944,1 тис. штук

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4

2
Матеріальні витрати
Оплата праці та витрати на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
66.72
9.67
17.87
5.74

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013

26.04.2013

25.04.2013

26.04.2013

Вид інформації
3
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 ?

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
Інші дані відсутні

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
Інші дані відсутні

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так

Ні

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори в звiтному роцi не скликалися.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
0
0
0
2
0

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

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

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Iншi данi вiдсутнi

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) Інші дані відсутні
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) 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 ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi данi вiдсутнi

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
Інформація
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
розповсюд
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній
загальнодоступній
безпосередньо
на запит
інтернет
загальних
зборах
базі НКЦПФР про в акціонерному акціонера
торінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні
X

X
X

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

Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
Згiдно з корпоративними вимогами про перiодичну ротацiю аудитора (аудиторської фiрми)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

X
X

Ні
X

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

X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi

Так
X

Ні
X
X

X
X

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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 01.03.2011;
яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: розмiщено на власнiй веб-сторiнцi - www.biomedsklo.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
Емiтент та посадовi особи у своїй дiяльностi дотримуються положень Кодексу корпоративного управлiння

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО Й ОБРОБЛЕННЯ ІНШИХ
СКЛЯНИХ ВИРОБІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ТЕХНІЧНИХ
Середня кількість працівників 144
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 10025 Житомирська область Корольовський м.Житомир вул.
Промислова, буд. 26, т.044-498-65-03
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2014

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
04763746
1810136600
112

за КВЕД

23.19

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

На початок
На кінець
На дату переКод
рядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
31.12.2009
-1000

--

--

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

--115
122666
192829
70163
---

--128
106703
195548
88845
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

--4191
-126972

----106831

1100

15590

14194

1101
1102
1103
1104
1110

4491
211
10887
1
--

5886
227
8049
32
--

1125

24187

19998

1130

243

408

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136

10859
--

9602
--

1145

12131

9573

1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

36
-1
1
13
-63060

50
-107
107
--53932

1200

--

--

1300

190032

160763

31
31
11185
228373
294767
66394
----

----239558
18951
12151
72
6689
39
-24892
2974

1410
-2559
2164
-15944
---68894
-308452

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

96431

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-6339
-3717
--106487

-6578
--11382
-29
91598

1500

--

1052

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1521
1525
1595

12645
12683
3248
675
-28576

-9851
3220
624
-14123

1600

13420

13448

1610

17562

13119

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

15252
111
-249
541

10209
260
-108
362

1635

1010

60

1645

4510

15208

1660
1665
1690
1695

-209
2105
54969

-514
1754
55042

1700

--

--

Баланс

1900

190032

160763

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
17635
96431
-185710
--118696
--84649
--

71556
76487
804
804
-148847
11706

19081

Голова правлiння

___________

Жарков Людвиг Анатолійович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Корзун Тетяна Василівна

6139
79
-74
372
10341
26812
--352
74956
--

308452

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
04763746

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

122884

125043

2050

(110868)

(111293)

2090

12016

13750

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1911
(6076)
(5121)
(12401)

(--)
-(5888)
(5113)
(922)

2190

--

1827

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(9671)
--2948
(2976)
(--)
(2626)

(--)
--3011
(4350)
(--)
(5713)

2290

--

--

2295
2300

(12325)
-4357

(5225)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(16682)

(5225)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--16682

--5225

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
76480
7879
3212
20490
6575
114636

За аналогічний
період попереднього
року
4
75032
7611
3133
17577
5638
108991

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Голова правлiння

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
964314360
964314360
( 0.01729930)

За аналогічний
період попереднього
року
4
964314360
964314360
( 0.00542000)

2615

( 0.01729930)

( 0.00542000)

2650

--

--

___________

Жарков Людвиг Анатолійович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Корзун Тетяна Василівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

за ЄДРПОУ

2014

Коди
01
01
04763746

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код
рядка

За звітний період

1

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

134262

126153

3005
3006
3010
3015
3035
3095

--118
134
---

3616
3616
65
1682
89
--

3100

(103955)

(112772)

3105
3110
3115
3116
3118
3135
3190
3195

(6796)
(4186)
(1382)
(--)
(1382)
(493)
(864)
16838

(6014)
(3837)
(2717)
(1393)
(1324)
(1953)
(924)
3388

3200

--

--

3205

1070

304

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(1883)
(--)
(--)
-813

(3457)
(--)
(--)
-3153

3300

--

--

3305
3340

11285
--

16454
3616

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

18953
(--)
(8414)
-16082
-57
1
163
107

17495
(--)
(4341)
-1766
-1531
211
1321
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Голова правлiння

___________

Жарков Людвиг Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

Корзун Тетяна Василiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
04763746

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Голова правлiння

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал Додатний
РезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
96431
-6339
-3717
---

Всього

10
106487

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

-239

---

-1583

---

---

-1822

4095

96431

--

6578

--

5300

--

--

108309

4100

--

--

--

--

-16682

--

--

-16682

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

-29

-29

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--96431

----

--6578

----

--16682
-11382

----

--29
-29

--16711
91598

___________

Жарков Людвиг Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

___________
(підпис)

Корзун Тетяна Василiвна

Примітки до фінансової звітності
1. Корпоративна інформація
Товариство було створено в рамках реалізації (у середині 1990-х років) програми
приватизації в Україні в результаті корпоратизації колишнього державного підприємства,
«Житомирський завод «Біомедскло», яке було створено у 1984 році. Розміщення акцій
Товариства при приватизації здійснювалось за приватизаційні майнові сертифікати, грошові
кошти та майнові сертифікати. Товариство було зареєстровано як відкрите акціонерне
товариство («ВАТ») у грудні 1994 року. Державна частка акцій статутного фонду (635 913
акцій) була продана за грошові кошти 31.07.2002 р. На виконання вимог Закону України "Про
акціонерні товариства"Загальними зборами акціонерів ВАТ «Біомедскло» від 19.08.2010 р.
було прийнято рішення про перейменування з Відкритого акціонерного товариства
«Біомедскло» на Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло» і внесено відповідні зміни до
статуту. Зареєстрований офіс та основне місце ведення діяльності Товариства знаходяться за
адресою: вул. Промислова, буд.26, м. Житомир, 10025, Україна.
Станом на 31 грудня 2013 року прямі акціонери Товариства та розміри належних їм
часток участі в капіталі представлені у наступній таблиці:
Кількість акцій
Компанія Uglass Holdings Limited
ТОВ «Деміс канц»
Фізичні особи
Інші акціонери - юридичні особи
Викуплені акції
Разом

816 109 478
144 647 154
3 257 627
8 938
291 163
964 314 360

Вартість
(грн.)
81 610 947,80
14 464 715,40
325762,70
893,80
29 116,30
96 431 436

Частка
участі
84,6311%
15,0000%
0,3378%
0,0009%
0,0302%
100,00%

Фактичною контролюючою стороною Товариства є група Yioula Glassworks S.A.
(надалі – Yioula Group), яка здійснює контроль через компанію Uglass Holdings Limited.
Основним напрямком господарської діяльності Товариства є виробництво і реалізація скляної
тари та контейнерів, що використовуються переважно у фармацевтичній галузі. Товариство
реалізує свою продукцію як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.
2. Основа підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства була підготовлена згідно з Міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ), випущеними Комітетом з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (КМСБО). Перехід на звітність згідно з МСФЗ відбувся у 2009 році.
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за
винятком: окремих фінансових інструментів, оцінених згідно з вимогами МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка», основних засобів, оцінених за справедливою вартістю станом
на 1 січня 2009 року, яка в подальшому використовувалась як їхня умовна вартість, і землі,
оціненої за справедливою вартістю. Ця фінансова звітність представлена у тисячах гривень,
округлених до тисяч.
Товариство веде свої первинні облікові записи згідно з Принципами (стандартами)
бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Передбачені національним законодавством
принципи та процедури обліку відрізняються від вимог МСФЗ. Фінансова звітність, складена
згідно з МСФЗ, є відмінною від фінансової звітності, що випускається згідно з вимогами
національного законодавств, оскільки вона включає певні коригування, не відображені у
облікових книгах Товариства, які (коригування) є необхідними для відображення фінансового
стану та фінансових результатів згідно з принципами облікової політики, передбаченої
вимогами та правилами МСФЗ.

3. Основні принципи облікової політики
3.1 Перерахунок іноземних валют
Функціональною валютою та валютою подання звітності є українська гривня. Операції
у іноземних валютах визнаються Товариством у функціональній валюті за курсом,
встановленим на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані у
іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за курсом на кінець звітного
періоду. Всі курсові різниці визнаються як прибутки або збитки. Немонетарні статті, що
оцінюються за історичною вартістю у іноземній валюті, перераховуються із використанням
курсу валюти на дату здійснення відповідної операції.
3.2.Основні засоби
Основні засоби відображаються у звітності за справедливою вартістю за вирахуванням
накопиченого зносу і накопичених збитків від зменшення корисності, за їх наявності. До
собівартості включаються витрати на заміну компонентів основних засобів та фінансові
витрати, які включаються у собівартість кваліфікаційних активів. У випадках, коли суттєві
компоненти основних засобів повинні періодично замінюватися, Компанія припиняє визнання
замінених компонентів і визнає нові компоненти з врахуванням строків їхнього корисного
використання та із застосуванням відповідних ставок нарахування зносу. Всі інші витрати на
ремонти та обслуговування відносяться на витрати при їх понесенні. Приведена вартість
очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації після завершення строку його
використання включається до вартості відповідного активу за умови виконання критеріїв
визнання резерву.
Знос основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом оцінених
строків корисного використання індивідуальних активів. Оцінені строки корисного
використання активів зазначені у таблиці:
Категорії активів
Будівлі
Машини і обладнання
Транспортні засоби
Офісне і комп’ютерне обладнання
Інші основні засоби

Строк використання
(в роках)
30-40
7-15
5-7
3-5
3-5

Припинення визнання одиниць основних засобів відбувається після їх вибуття або у
випадках, коли очікується, що Товариство не отримає в майбутньому економічні вигоди від
подальшого використання відповідних активів. Всі прибутки або збитки від припинення
визнання активу (що розраховуються як різниця між чистою сумою надходжень від вибуття і
балансовою вартістю активу) визнаються у прибутку або збитку за рік, в якому визнання активу
було припинене.
Залишкові суми вартості активів, строки їхнього корисного використання і методи
нарахування зносу переглядаються кожного фінансового року і, за необхідності, коригуються.
Стаття «Незавершене будівництво» включає вартість об’єктів нерухомості та основних
засобів, будівництво яких ще не закінчене, за вирахуванням будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. Вона включає витрати на будівництво, вартість машин та обладнання та
інші прямі витрати.
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом чи
виготовленням кваліфікаційного активу, капіталізуються як частина вартості відповідних
активів. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати у період, в якому вони були
понесені. Витрати на позики включають проценти та інші витрати, що їх несе суб’єкт
господарювання у зв’язку з отриманням позикових коштів.
3.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи спочатку визнаються за вартістю придбання. Після першого
визнання нематеріальні активи обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням

накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі були
понесені. Нематеріальні активи, створені за рахунок власних ресурсів Товариства, виключаючи
капіталізовані витрати на дослідження та розробки, не капіталізуються, а відповідні витрати
визнаються у прибутку або збитку за рік, в якому вони були понесені.
Строки корисного використання нематеріальних активів Товариства оцінені як
обмежені в часі і складають 5 років.
Відповідно, нематеріальні активи амортизуються протягом строків їхнього корисного
використання і оцінюються на предмет зменшення корисності у всіх випадках, коли існують
ознаки можливого знецінення нематеріального активу. Періоди та методи нарахування
амортизації нематеріальних активів переглядаються мінімум один раз на рік в кінці кожного
фінансового року. Зміни оцінених строків корисного використання або очікуваної схеми
використання майбутніх економічних вигод, притаманних активам, враховуються шляхом
зміни періоду чи методу, залежно від обставин, і відображаються як зміни облікових оцінок.
Амортизаційні витрати, нараховані по нематеріальних активах, визнаються у прибутку або
збитку у складі витрат відповідно до цільового призначення відповідних нематеріальних
активів.
Прибутки або збитки, отримані чи понесені внаслідок припинення визнання
нематеріального активу, оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття і
балансовою вартістю активу і визнаються у прибутку або збитку після припинення визнання
активу.
3.5. Земля
Вартість земельних ділянок якими володіє Товариство відображається за справедливою
вартістю. На ділянки, що не знаходяться у власності Товариства, остання має право постійного
використання і сплачує податок на землю, що нараховується щорічно органами державної
влади з урахуванням загальної площі та цільового призначення ділянок згідно з їх зонуванням.
Товариство проводить переоцінку вартості земельних ділянок із достатньою
періодичністю, що дозволяє уникнути виникненню суттєвої різниці між їх справедливою
вартістю і балансовою вартістю.
Будь-які дооцінки, нараховані за результатами переоцінки землі, відносяться на резерв
переоцінки у статті власного капіталу звіту про фінансовий стан, за вирахуванням відповідних
відстрочених податків, крім випадків, коли вони сторнують суми уцінки того ж активу, раніше
визнані у звіті про сукупний прибуток. У таких випадках результат дооцінки визнається у звіті
про сукупний прибуток. Уцінка активу в результаті переоцінки визнається у звіті про сукупний
прибуток, крім випадків, коли сума уцінки, яка прямо зараховується проти раніше визнаної
дооцінки тих же активів, враховується проти дооцінки у резерві переоцінки.
3.6. Зменшення корисності нефінансових активів
В кінці кожного звітного періоду Товариство аналізує активи на предмет існування
ознак зменшення корисності. Якщо такі ознаки існують, Товариство здійснює оцінку суми
очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу дорівнює більшій
із двох сум: суми справедливої вартості активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, за
вирахуванням витрат на реалізацію, або суми його вартості у використанні, і визначається
індивідуально для кожного активу, крім випадків, коли актив не генерує надходження
грошових коштів незалежно від інших активів Товариства. Коли балансова вартість активу
перевищує суму його очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненим і уціняється до
суми його очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання активу оцінені
майбутні грошові потоки дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки
дисконту без урахування оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості
грошових коштів у часі.
При оцінці справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію Товариство
застосовує прийнятні моделі оцінки вартості. Такі розрахунки підтверджуються оціночними
коефіцієнтами або іншими наявними індикаторами справедливої вартості.
Товариство оцінює збитки від зменшення корисності на основі детальних розрахунків
бюджетів та прогнозів, що готуються окремо для кожної одиниці Товариства, що генерує
грошові кошти, на яку віднесені індивідуальні активи. Як правило, такі бюджети та прогнози

розробляються на період п’яти років. Для більш тривалих періодів проводиться розрахунок
довгострокового показника зростання, який застосовується до прогнозних майбутніх грошових
потоків, очікуваних після завершення п’ятирічного періоду.
Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки та збитки за
категоріями витрат, що відповідають цільовому призначенню знецінених активів.
Оцінка збитків від зменшення корисності активів, крім гудвілу, проводиться в кінці
кожного звітного періоду з метою виявлення ознак відшкодування раніше визнаних збитків від
зменшення корисності чи їх потенційного зменшення. Якщо такі ознаки існують, Товариство
проводить оцінку суми очікуваного відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові
кошти. Раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується тільки у випадку зміни
припущень, що використовувалися для визначення суми очікуваного відшкодування, після
того, як у звітності в останній раз був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування
проводиться таким чином, щоб результуюча балансова вартість активу не перевищила суму
його очікуваного відшкодування, а також щоб не перевищила балансову вартість, що була б
визнана, за вирахуванням зносу, якби у попередні роки не були визнані жодні збитки від
зменшення корисності відповідного активу. Сума такого сторнування визнається у прибутку
або збитку.
3.7. Фінансові активи.
Початкове визнання і оцінка
Згідно з МСБО 39, фінансові активи, залежно від їхніх характеристик, класифікуються
як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, як кредити і дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення,
фінансові активи, наявні для продажу, а також як похідні інструменти, класифіковані як
інструменти хеджування. Товариство здійснює класифікацію своїх фінансових активів в момент
їх першого визнання.
Всі фінансові активи в момент першого визнання оцінюються за справедливою
вартістю, включаючи, у випадку визнання інвестицій, що не визнаються як активи за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, витрати, прямо
пов’язані з проведенням відповідних операцій.
Придбання чи продаж фінансових активів, що передбачають поставку активів у
терміни, визначені застосовними ринковими положеннями чи конвенціями (стандартні торгові
операції), визнаються на дату здійснення операції, тобто на дату, коли Товариство приймає на
себе зобов’язання придбати чи продати актив.
Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і торгову
дебіторську заборгованість. Товариство не має фінансових активів, які обліковуються за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, інвестицій, що
утримуються до погашення, і фінансових інструментів, наявних для продажу.
Подальша оцінка
Дебіторська заборгованість включає непохідні фінансові активи з фіксованими або
такими, що їх можна визначити, строками погашення, які не мають котирування ціни на
активному ринку. Після початкового визнання такі фінансові активи оцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки, за
вирахуванням збитків від зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням всіх премій чи дисконтів, застосовних до придбання, а також виплат чи витрат, що
є невід’ємною частиною процедури застосування методу ефективної процентної ставки. Сума
амортизації, нарахована із використанням ефективної процентної ставки, включається у статті
«Фінансові доходи» Звіту про сукупні прибутки та збитки. Збитки від зменшення корисності
визнаються у звіті у статті «Інші витрати».
Припинення визнання
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини
групи подібних фінансових активів) відбувається, коли:
- завершується період дії прав на отримання грошових коштів від активу;

- Товариство передало свої права на отримання грошових коштів від активу або
прийняло на себе зобов’язання сплатити отримані грошові кошти в повному обсязі без суттєвих
затримок третій стороні згідно з «наскрізним" договором (договір, що передбачає переуступку
прав вимоги); та (a) Товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (в)
Товариство не передало і не утримало практично всі ризики та вигоди від активу, проте
відступило право контролю за активом.
Якщо Товариство передає всі свої права на отримання грошових коштів від активу або
укладає договір, що передбачає уступку прав вимоги, але при цьому не передає і не утримує
практично всі ризики та вигоди від активу, а також не утримує право контролю за активом,
відповідний актив визнається у звітності, якщо Товариство продовжує брати участь в
управлінні та розпорядженні активом.
У останньому випадку Товариство визнає також відповідне зобов’язання, пов’язане з
активом. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на основі прав та обов’язків,
утриманих за собою Товариством.
Продовження участі в управлінні та розпорядженні активами, що приймає форму
гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: за початковою балансовою
вартістю активу або за максимальною сумою винагороди, яку Товариство буде зобов’язане
сплатити.
Зменшення корисності фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз існування об’єктивних ознак
зменшення корисності окремих фінансових активів чи групи фінансових активів. Корисність
фінансового активу чи групи фінансових активів вважається такою, що зменшилася, виключно
у випадках, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи
кількох подій, що сталися після початкового визнання активу, якщо така подія, пов’язана із
збитком, вплинула на оцінені майбутні грошові потоки за цим фінансовим активом чи групою
фінансових активів, і якщо такий можна оцінити достовірно. Свідченнями зменшення
корисності можуть бути ознаки того, що боржник зазнає фінансових труднощів при погашенні
основної суми та процентів за кредитами, боржник неспроможний виконати свої зобов’язання
за кредитним договором або має прострочені платежі за кредитом чи процентами, існує
вірогідність банкрутства боржника або рішення про проведення інших процедур реорганізації
чи фінансового оздоровлення, а також у випадку наявності ринкової інформації, що свідчить
про зменшення оцінених майбутніх грошових потоків, що може бути кількісно оцінене,
включаючи інформацію про зростання прострочених платежів або зміни економічного стану,
що можуть свідчити про можливість дефолту.
Фінансові активи, що відображаються у фінансовій звітності за амортизованою
вартістю
Фінансові активи, відображені за амортизованою вартістю, і є значними самі по собі,
оцінюються Товариством на предмет зменшення корисності індивідуально. Фінансові активи,
відображені за амортизованою вартістю, які не є значними самі по собі, оцінюються
Товариством на предмет зменшення корисності в сукупності. Якщо Товариство не виявляє
об’єктивних свідчень зменшення корисності фінансового активу, незалежно від того, чи є він
значним сам по собі, вона включає актив до групи фінансових активів з аналогічними
характеристиками ризику і оцінює їх на предмет зменшення корисності в сукупності. Активи,
які оцінюються зменшення корисності індивідуально, і по яких були визнані чи продовжують
визнаватися збитки від зменшення корисності, не включаються до активів, що оцінюються на
предмет ознак зменшення корисності на колективній основі.
У випадку існування об’єктивних свідчень понесення збитку від зменшення корисності,
сума збитку від зменшення корисності активу розраховується як різниця між його балансовою
вартістю та приведеною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків (виключаючи очікувані
збитки за кредитами, які ще не були понесені). Приведена вартість оцінених майбутніх
грошових потоків дисконтується за початковою ефективною процентною ставкою,
встановленою для відповідних фінансових активів.
Балансова вартість активу зменшується із застосуванням рахунку оціночного резерву, і
сума збитку визнається у прибутку або збитку. Дохід від процентів продовжує нараховуватися
на дисконтовану суму балансової вартості за процентною ставкою, що використовувалася для

дисконтування майбутніх грошових потоків для цілей оцінки збитку від зменшення корисності.
Дохід від процентів відображається в обліку як частина фінансових доходів у складі прибутку
або збитку. Якщо у наступному році оцінена сума збитку від зменшення корисності
збільшується чи зменшується в результаті події, що сталася після визнання збитку від
зменшення корисності, раніше визнана сума збитку від зменшення збільшується або
зменшується шляхом коригування рахунку оціночного резерву. У випадку відшкодування
списаних коштів сума відшкодування відноситься на фінансові витрати у звіті про прибутки та
збитку.
3.8. Фінансові зобов’язання
Початкове визнання і оцінка
Згідно з вимогами МСБО 39, фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові
зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку,
як кредити та позики та як похідні інструменти, класифіковані як інструменти хеджування,
залежно від їхніх характеристик та призначення. Товариство здійснює класифікацію своїх
фінансових зобов’язань в момент їх першого визнання. Всі фінансові зобов’язання спочатку
визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням, у випадку кредитів та позик, будь-яких
витрат, безпосередньо пов’язаних із проведенням операції. Фінансові зобов’язання Товариства
включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредиторську заборгованість перед
зв’язаними сторонами і процентні кредити та позики.
Подальша оцінка
Після початкового визнання кредиторська заборгованість та процентні кредити та
позики оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки. Прибутки та збитки визнаються у звіті про прибутки та збитки після
припинення визнання зобов’язань, а також за результатами амортизації статей за методом
ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується із врахуванням будь-яких
премій чи дисконтів за придбанням чи витрат та виплат, що є невід’ємною частиною процедури
нарахування амортизації із застосуванням ефективної процентної ставки. Амортизація,
нарахована за методом ефективної процентної ставки, включається до статті «Фінансові
витрати» звіту прибутки та збитки.
Припинення визнання
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання, коли визначене договором
зобов’язання було виконане, анульоване, або строк його дії закінчився. У випадку заміни
існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором або
суттєвої зміни строків та умов погашення існуючого зобов’язання така заміна вважається
випадком припинення визнання початкового зобов’язання і визнання нового зобов’язання, при
цьому різниця між відповідними сумами балансової вартості визнається у прибутку або збитку.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов’язання взаємозаліковуються, і чиста сума
відображається у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли існує законне право на
взаємозарахування визнаних сум і існує намір або провести розрахунки на нетто-основі, або
одночасно реалізувати актив і погасити зобов’язання.
3.9. Запаси
Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою
вартістю реалізації. Затрати, понесені на придбання запасів, їх доставку до теперішнього
місцезнаходження та приведення до відповідного стану визнаються таким чином:
- сировина та інші матеріали – за середньозваженою вартістю придбання;
- готова продукція і незавершене виробництво – за вартістю основних виробничих
матеріалів та витрат на оплату праці основних робітників та з урахуванням відповідної частки
виробничих накладних витрат, виходячи із звичайних робочих потужностей, але за
вирахуванням середньозважених витрат на отримання позик. Чиста вартість реалізації являє
собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених
витрат на завершення виробництва та реалізацію. Товариство створює резерв неліквідності по
застарілих запасах.

3.10. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у звіті про фінансовий стан, включають
кошти у касі та на банківських рахунках.
3.11. Чисті активи, що належать учасникам
Чисті активи Товариства, що належать учасникам, можуть виплачуватися грошовими
коштами на вимогу учасників Товариства. Існування у Товариства зобов’язання з викупу
належних учасникам часток в капіталі призводить до виникнення у нього фінансового
зобов’язання на суму приведеної вартості викупу таких часток, яке не залежить від того,
реалізує учасник своє право на подання вимоги щодо викупу його частки Товариством чи
відмовиться від такого права. Достовірна оцінка справедливої вартості цього зобов’язання є
неможливою у зв’язку з неможливістю передбачити часові рамки виходу учасників з
Товариства та вірогідність настання таких подій. З цієї причини найбільш прийнятним методом
оцінки такого зобов’язання є його оцінка за балансовою вартістю чистих активів Товариства,
визнаною у статті «Чисті активи, що належать учасникам».
3.12. Резерви
Резерви визнаються у випадках, коли, внаслідок подій, що сталися в минулому, у
Товариства існує фактичне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке може бути оцінене
достовірно, і при цьому існує вірогідність того, що погашення цього зобов’язання призведе до
відтоку економічних вигод. Резерви оцінюються за приведеною вартістю (визначеною
управлінським персоналом на основі найбільш достовірних оцінок) суми витрат, необхідних
для погашення існуючих зобов’язань в кінці звітного періоду. Резерви переглядаються один раз
на рік, а їхні зміни відображаються щороку в складі прибутку або збитку у статтях «Інші
доходи» або «Інші витрати».
Інші зміни резервів, пов’язані зі зміною очікуваної схеми погашення зобов’язань чи
зміною оцінки суми зобов’язань чи ставок дисконтування, обліковуються як зміни облікових
оцінок у період, коли відбуваються зміни, та (за винятком зобов’язань з виплат працівникам у
зв’язку з завершенням трудової діяльності) відображаються у прибутку або збитку. Якщо
Товариство очікує, що сума резерву буде відшкодована, наприклад, сума виплати за страховим
контрактом, сума відшкодування визнається як окремий актив, але тільки у випадку існування
обґрунтованої впевненості в тому, що відповідна сума буде відшкодована.
3.13. Виплати працівникам
Товариство здійснює відрахування до програм соціального страхування з визначеними
внесками згідно з діючими у відповідні періоди ставками, на основі валових сум заробітної
плати.
Крім того, Товариство має передбачене законодавством зобов’язання з компенсації
Пенсійному фонду України додаткових сум пенсій, що виплачуються фондом окремим
категоріям діючих та колишніх працівників Товариства, а також зобов’язання з разових виплат
своїм працівникам (передбачене колективним договором), які виходять на пенсію. Зазначені
зобов’язання фінансуються Товариством, і вони є аналогічні тим, що, як правило, існують за
умовами програми з визначеною виплатою. Витрати, пов’язані з цими програмами, були
нараховані у цій фінансовій звітності із використанням методу прогнозованої умовної одиниці.
Управлінський персонал застосовує актуарні методи для розрахунку зазначених зобов’язань з
пенсійних виплат в кінці кожного звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися
від оцінок, зроблених на дату цієї звітності.
Вартість послуг, наданих у минулих періодах, визнається як витрати за прямолінійним
методом протягом середнього періоду, що залишається до моменту, коли виплати стануть
гарантованими. Якщо виплати стають гарантованими негайно після початку дії програми або
внесення змін до умов програми, вартість послуг, наданих у минулих періодах, визнається
негайно.
Зобов’язання з визначеною виплатою дорівнюють приведеній вартості зобов’язання з
визначеною виплатою за вирахуванням вартості послуг, наданих у минулих періодах, яка ще не
була визнана.

3.14. Оренда
Товариство визначає, чи є договір договором оренди або чи він містить в собі ознаки
оренди, на основі суті договору на дату початку його дії, незалежно від того, чи залежить
виконання договору від використання конкретного активу чи активів, або такий договір дає
право на використання активу, навіть якщо таке право не передбачене прямо умовами договору
оренди.
Товариство у якості орендодавця
Договори оренди, згідно з якими Товариство не передає практично всі ризики та
вигоди, пов’язані з володінням активу, класифікуються як договори операційної оренди.
Початкові прямі витрати, понесені в процесі переговорів щодо умов договору операційної
оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом періоду
оренди із застосуванням принципів, що використовуються для обліку доходу від оренди.
Потенційні надходження від оренди визнаються у складі доходів у період їх отримання.
Товариство у якості орендаря
Договори оренди, згідно з якими Товариство не приймає на себе практично всі ризики
та вигоди, пов’язані з володінням активу, класифікуються як договори операційної оренди.
Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати у звіти про прибутки та
збитки за прямолінійним методом протягом періоду дії договору оренди. Товариство не укладає
договори оренди, що не можуть бути скасовані.
3.15. Зобов’язання з охорони та захисту навколишнього середовища
Законодавство з охорони навколишнього середовища та умови правозастосування
відповідних положень в Україні постійно змінюються, і управлінський персонал регулярно
відстежує позицію та заходи органів влади, спрямовані на виконання суб’єктами
господарювання відповідних вимог та положень. Товариство проводить періодичні оцінки своїх
зобов’язань, передбачених законодавством з питань захисту навколишнього середовища.
Витрати на охорону навколишнього середовища, що стосуються поточних чи майбутніх
доходів, відносяться на витрати або капіталізуються, залежно від обставин.
3.16. Потенційні активи і зобов’язання
Потенційний актив не визнається у звіті про фінансовий стан, але розкривається у
звітності, коли Товариство вважає вірогідним отримання відповідних економічних вигод.
Потенційні зобов’язання у звіті про фінансовий стан не визнаються, крім випадків,
коли існує вірогідність того, що погашення зобов’язання буде пов’язане із зменшенням
економічних вигод, а відповідна сума зобов’язання може бути оцінена достовірно. Потенційні
зобов’язання розкриваються у звітності, крім випадків, коли можливість відтоку економічних
ресурсів, що являють собою економічні вигоди, є маловірогідною.
3.17. Визнання доходів від основної діяльності
Доходи від основної діяльності визнаються, якщо існує можливість отримання
Товариством економічних вигод, а сума доходу може бути оцінена достовірно, незалежно від
того, коли буде отриманий відповідний платіж. Доходи від основної діяльності оцінюються за
справедливою вартістю отриманих коштів або коштів до отримання, за вирахуванням вартості
поверненої продукції, торгових знижок і оптових знижок та податків чи зборів. Доход
визнається за умови виконання описаних у наступних абзацах критеріїв визнання:
Реалізація товарів
Доходи від реалізації продукції визнаються, коли значні ризики та вигоди, пов’язані з
володінням товарами, були передані покупцеві, як правило, після завершення поставки товарів.
Дохід від процентів
Дохід від процентів та витрати на виплату процентів по всіх фінансових інструментах,
що оцінюються за амортизованою вартістю, визнаються із використанням методу ефективної
процентної ставки, яка є ставкою що точно дисконтує оцінені майбутні грошові виплати або
надходження впродовж існування фінансового інструмента або менш тривалого періоду, якщо
цього вимагають обставини, до чистої балансової вартості фінансового активу чи зобов’язання.
Дохід від процентів визнається у статті «Фінансові доходи» звіту про прибутки та збитки.

3.18. Податок на прибуток
Поточна частка податку на прибуток
Поточна частка податкових активів і зобов’язань за поточний та минулі періоди
оцінюється за сумою, яка буде нарахована до сплати. При цьому застосовуються ставки
оподаткування та положення податкового законодавства, що використовуються для розрахунку
відповідних сум, які діють або є чинними на звітну дату.
Поточний податок на прибуток, якщо він був нарахований, що стосується статей,
визнаних безпосередньо у складі чистих активів, що належать учаснику, визнається у чистих
активах, що належать учаснику. Управлінський персонал Товариства періодично оцінює
позиції, заявлені у податкових деклараціях, з урахуванням обставин та ситуацій, що вимагають
тлумачення податкового законодавства, і у необхідних випадках створює резерви.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується з використанням методу балансових
зобов’язань по всіх тимчасових різницях на кінець періоду між балансовими сумами активів і
зобов’язань Товариства, що використовуються для цілей підготовки фінансової звітності, і
сумами, що використовуються для цілей оподаткування.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових
різницях, крім випадків, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті
початкового визнання активу чи зобов’язання за операцією, що не є об'єднанням бізнесу, і у час
здійснення операції не впливає ані на прибуток, відображений у фінансовому обліку, ані на
прибуток (збиток) для цілей оподаткування.
Товариство визнає відстрочені податкові активи по всіх тимчасових різницях, що
включаються до складу валових витрат, і перенесених на майбутні періоди невикористаних
податкових збитках, якщо існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, проти
якого можуть бути використані тимчасові різниці, що включаються до складу валових витрат,
перенесені на майбутні періоди невикористані податкові збитки, крім випадків коли
відстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими різницями, що включаються до
складу валових витрат, виникає в результаті початкового визнання активу чи зобов’язання за
операцією, що не є об'єднанням бізнесу, і у час здійснення операції не впливає ані на прибуток,
відображений у фінансовому обліку, ані на прибуток (збиток) для цілей оподаткування.
Балансова вартість активів з відстроченого податку на прибуток переглядається в кінці
кожного звітного періоду і зменшується, якщо Товариство, за прогнозами, не отримає
оподаткованих прибутків, проти (частини) яких Товариство зможе використати всю суму
відстроченого податкового активу чи її частину. Невизнані активи з відстроченого податку на
прибуток переоцінюються в кінці кожного звітного періоду і визнаються у випадку, якщо існує
вірогідність того, що майбутній оподаткований прибуток дозволить відшкодувати відстрочений
податковий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються із використанням ставок
оподаткування, які, за прогнозами, будуть застосовними у рік, коли буде реалізований актив
або врегульоване зобов’язання, на основі ставок оподаткування (та податкового законодавства),
що будуть діяти чи превалювати в кінці звітного періоду.
Активи і зобов’язання з відстроченого податку на прибуток зараховуються, якщо існує
право на зарахування поточних податкових активів і поточної частки зобов’язань зі сплати
податку на прибуток, а сума відстроченого податку на прибуток належить тому ж суб’єкту
господарювання, що є платником податків, і нарахована до сплати тому ж податковому органу.
3.19. Події, що сталися після звітної дати
Події після закінчення звітного періоду, що дають додаткову інформацію щодо стану
Товариства в кінці звітного періоду (коригуючі події), повинні відображатись у цій фінансовій
звітності. Події після закінчення звітного періоду, які не є коригуючими подіями,
розкриваються у примітках, якщо вони є суттєвими.
4. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства формулювати
судження, оцінки і припущення, які впливають на відображені у звітності суми витрат, доходів,

активів і зобов’язань станом на кінець звітного періоду. При цьому, однак, невизначеність, що
існує у зв’язку з цими припущеннями та оцінками, може призвести до виникнення необхідності
у здійсненні суттєвих коригувань балансової вартості відповідних активів чи зобов’язань у
майбутньому.
Оцінки та припущення
Ключові припущення щодо майбутніх подій та інші ключові джерела невизначеності
оцінок станом на 31 грудня 2013 року, що утворюють значний ризик необхідності суттєвого
коригування балансової вартості активів і зобов’язання у наступному фінансовому році,
описуються у наступних абзацах. При цьому, однак, поточні обставини і припущення щодо
розвитку подій у майбутньому можуть змінюватися у зв’язку з зміною ринкової кон’юнктури
або обставин, що знаходяться поза контролем Товариства. Такі зміни враховуються у
відповідних припущеннях після того, як вони відбуваються.
Виплати працівникам: Управлінський персонал визначає вартість витрат за програмою
пенсійних виплат працівникам з визначеною виплатою, а також приведену вартість зобов’язань
Товариства з пенсійних виплат із використанням актуарних оцінок. Актуарна оцінка
здійснюється на основі припущень щодо ставок дисконтування, темпів збільшення заробітних
плат, рівнів смертності та показників збільшення розміру пенсій. Всі зазначені припущення
переглядаються в кінці кожного звітного періоду. В ході визначення прийнятних ставок
дисконтування управлінський персонал враховує рівні процентних ставок, встановлених по
довгострокових облігаціях, випущених урядом України. Показники смертності базуються на
опублікованих статистичних таблицях смертності для України; показники темпів збільшення
заробітних плат та збільшення розміру пенсій розраховуються на основі прогнозних темпів
інфляції в майбутньому. Більш детальна інформація з цього питання викладена у Примітці 7.14.
Визнання відстрочених податкових активів: Відстрочені податкові активи визнаються
по всіх невикористаних податкових збитках, якщо існує вірогідність того, що Товариство в
майбутньому отримає оподатковувані прибутки, проти яких зможуть бути використані понесені
збитки. Визначення суми відстрочених податкових активів, що можуть бути визнані, вимагає
від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень з урахуванням вірогідних
часових рамок, розмірів майбутніх оподаткованих прибутків та особливостей принципів
стратегій планування.
Зменшення корисності основних засобів: Керівництво Товариства періодично виконує
процедури тестування можливості відшкодування вартості основних засобів, що вважаються
окремими одиницями, що генерують грошові кошти. Процедура виявлення ознак зменшення
корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, що включають, зокрема, аналіз
причин, часових рамок понесення збитків від зменшення корисності та розміру таких збитків.
Зменшення корисності може відбуватися у зв’язку з великою кількістю факторів, таких як зміни
поточних умов конкуренції, очікування зростання обсягів виробництва у галузі, збільшення
затрат на залучення капіталу, зміни умов отримання фінансування в майбутніх періодах,
технологічна застарілість, припинення обслуговування, розмір вартості відшкодування запасів чи
обладнання, а також інші зміни у обставинах, що можуть свідчити про існування збитків від
зменшення корисності. Методи, що використовуються для визначення вартості у використанні,
включають методи дисконтованих грошових потоків, які вимагають від Товариства проводити
оцінку майбутніх грошових потоків, що будуть отримані від одиниці, що генерує грошові кошти,
а також обирати прийнятну ставку дисконту для цілей розрахунку приведеної вартості таких
грошових потоків. Ці оцінки, включаючи методології, що використовуються, можуть суттєво
впливати на суми очікуваного відшкодування. Станом на 31 грудня 2013 року вартість основних
засобів Товариства, що використовуються та класифікованих як окремі одиниці, що генерують
грошові потоки, перевищувала їхню відповідну балансову вартість.
Строки корисного використання одиниць основних засобів: Товариство оцінює
залишкові строки корисного використання основних засобів мінімум один раз на рік в кінці
кожного фінансового року, і, якщо прогнози виявляються відмінними від попередніх оцінок,
зміни визнаються як зміна облікових оцінок згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та виправлення помилок».
Відшкодування податку на додану вартість: Балансова вартість податку на додану
вартість до відшкодування переглядається в кінці кожного звітного періоду і зменшується, якщо

відшкодування ПДВ більше не є вірогідним. Товариство вважає, що розкриті у звітності суми,
що підлягають відшкодуванню державою, будуть зараховані проти зобов’язань зі сплати ПДВ,
що будуть нараховані на надходження від реалізації, або будуть отримані грошовими коштами,
якщо такі будуть наявні у державному бюджеті.
Судові процеси: Товариство застосовує найбільш достовірні судження в процесі оцінки і
визнання своїх резервів на покриття потенційних зобов’язань, пов’язаних із незавершеними
судовими процесами та іншими заявленими позовами. Ці судження необхідні для оцінки
вірогідності того, що будь-який заявлений позов проти Товариства буде задоволений, чи
Товариство буде притягнуте до відповідальності, а також для кількісної оцінки можливого
розміру остаточного врегулювання зобов’язань за позовами..
Переоцінка земельних ділянок. Земельні ділянки оцінюються за справедливою вартістю.
Товариство залучає незалежних оцінювачів для проведення оцінки вартості земельних ділянок із
періодичністю, яка гарантує те, що справедлива вартість активу не буде суттєво відрізнятися від
його балансової відповідальності.
5.
Нові стандарти, що були випущені, але ще не набрали чинності
Деякі нові стандарти, зміни до стандартів і тлумачення ще не набрали чинності у рік,
що закінчився 31 грудня 2013 року, і не застосовувалися при підготовці цієї фінансової
звітності. Вплив на операції Товариства матимуть ті з нових стандартів, змін до стандартів та
тлумачень, що описані нижче. Товариство планує почати застосування нових та змінених
стандартів та тлумачень після набрання ними чинності.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»
(МСФЗ 9)
Новий буде чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2015 року або після цієї
дати. Стандарт буде випускатися поетапно, і в кінцевому підсумку він замінить Міжнародний
стандарт фінансової звітності МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання і оцінка». Перша
частина МСФЗ 9 була випущена у листопаді 2009 року і стосується класифікації і оцінки
фінансових активів. Друга частина, що містить вимоги до класифікації та оцінки фінансових
зобов’язань, була опублікована у жовтні 2010 року. Керівництво Товариства розуміє, що новий
стандарт вводить велику кількість змін до принципів обліку та оцінки фінансових інструментів
і, очевидно, суттєво вплине на фінансову звітність Компанії. Вплив цих змін на показники
Товариства буде проаналізований в ході реалізації проекту розробки та опублікування випуску
чергових розділів Стандарту. Товариство не має наміру застосовувати цей стандарт достроково.
Різноманітні «Вдосконалення до МСФЗ»
Різноманітні «Вдосконалення до МСФЗ» були розглянуті стосовно кожного окремого
стандарту. Всі зміни та доповнення, що вводять облікові зміни до принципів подання, визнання
та оцінки, набрали чинності не раніше 1 січня 2013 року. Облікові зміни вдосконалень до
МСФЗ на фінансовий стан чи результати діяльності Товариства не вплинули.
6.

Доходи і витрати
(тис.грн.)

Доходи від основної діяльності
Реалізація виробів зі скла
Реалізація іншої продукції

2013
114867

2012
117 398

8 017

7 645

122 884

125 043

2013
28087
13
27841

2012
28525
7
28391

Собівартість реалізованої продукції
Сировина
Матеріали
Природний газ

Знос виробничих ОЗ
Електроенергія
Заробітна плата та соціальне страхування
Опалення та водопостачання
Транспортні витрати
Послуги сторонніх організацій
Інші витрати

17734
12525
8470
292

20008
13179
7924
326

3389
66
12451
110 868

3301
6
9626
111 293

2013

2012

Інші доходи
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Доходи від реалізації оборотних активів
Штрафи пені неустойки
Дохід від анульованих зобов’язань
Доходи від не операційної курсової різниці
Інші неопераційні доходи
Доходи від продажу основних засобів
Дохід від списання кредиторської
заборгованості
Надлишки запасів
Інші доходи

1032

846
1070

126
5
1548
433
124

2 948

118
657
3 011

2013
2203

2012
2237

1424
210

1244
234

115
1169
5 121

31
1367
5 113

2013

2012

1118

1416

553

583

23
91
4291
6 076

28
97
3764
5 888

Витрати на збут
Знос
Заробітна плата та відповідні податки та
відрахування
Транспортні послуги
Інші виплати третім сторонам
Сировина і матеріали
Інше

Адміністративні витрати

Інші виплати третім сторонам
Заробітна плата та відповідні податки та
відрахування
Професійні послуги
Знос
Банківські комісії та збори
Податки, крім податку на прибуток
Сировина і матеріали
Транспортні послуги
Інші

Інші витрати

2013
Штрафи і пені
Списання необоротних активів
Собівартість реалізованих необоротних активів
Cумнівні борги
Інші витрати операційної діяльності
Курсова різниця по кредитах
Знищення інвентарю

2012
1118
52
193
21
4053

859
37
4515
1572

276
6 983

5 713

2013

2012

0

0

2751

4227

2 751

4 227

Фінансові доходи / витрати
Фінансові доходи:
Дохід від процентів на розміщені депозити
Інші доходи від процентів
Фінансові витрати:
Витрати на виплату процентів по банківських
кредитах
Проценти по зобов’язаннях з виплат працівникам

7.

Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року,
представлені в звітності таким чином (тис.грн.):
2013

2012

Витрати пов’язані з виникненням та сторнуванням тимчасових
різниць

(5 243)

4 191

Витрати з податку на прибуток

(5 243)

4 191

Товариство визнало відстрочені податкові зобов’язання в сумі 5 243 тис. грн
Узгодження відстрочених податкових зобов’язань, чиста сума
Сальдо на початок періоду станом на 1 січня
2013
Витрати з податку на прибуток за період, що визнані у збитку
Сальдо станом на 31 грудня 2013 р.

2013

2012

4 191
(5 243)
(1 052)

4 191
4 191

Податкові збитки, у зв’язку з якими був створений резерв, відносяться головним чином
до неоподатковуваних курсових різниць та інших понесених витрат, по яких керівництво
Товариства не планує провести у майбутньому взаємозаліки у зв’язку з відсутністю
обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство зможе отримати достатній оподатковуваний
прибуток, проти якого вона зможе провести взаємозалік цих конкретних податкових збитків.
8.
Основні засоби
Основні засоби представлені таким чином (тис.грн.):
Земля у
вільному
володінні і
будівлі

Первісна/переоцінена вартість
1 січня 2012 року
37 507
Надходження
320

Незавершене
Машини

Транспортні

Офісне і

Інші

і

засоби

комп’ютерне

основні

обладнання

засоби

обладнання

133 655
3 026

5 013
31

11 225
38

801
1 492

будівництво/
невстановлене

Усього

обладнання

443
-

188 644
4 907

Переміщення
Вибуття
31 грудня 2012
року
Надходження
Переміщення
Вибуття
Коригування
31 грудня 2013
року

-

(258)

(4)

-

(17)

(328)

(607)

37 827
63
2

136 423
1 662
(861)
868

5 040
(486)
4

11 263
11
(28)
(155)

2 276
1642
(1)
(2)

115
3 378
(3 365)
-

192 944
6 756
(4 741)
717

37 892

138 092

4 558

11 091

3 915

128

195 676

(2 122)
(749)
-

(37 326)
(14 238)
18

(4 258)
(626)
2

(8 298)
(1 650)
-

(618)
(314)
16

-

(70 163)
(17 577)
36

(2 871)
(759)
(7)

(51546)
(14 450)
136
(1 420)

(4 882)
(15)
486
(116)

(9 948)
(304)
28
(658)

(916)
(1 560)
(43)

-

(70 163)
(17 088)
650
(2 244)

(3 637)

(67 280)

(4 527)

(10 882)

(2 519)

Накопичений знос

1 січня 2012 року
Нараховано за рік
Вибуття
31 грудня 2012
року
Нараховано за рік
Вибуття
Коригування
31 грудня 2013
року

(88 845)

Чиста балансова
вартість

31 грудня 2012
року
34 596
84 877
158
1 315
1 360
115
122 781
31 грудня 2013
року
34 255
70 812
31
209
1 396
128
106 831
Станом на 31 грудня 2013 року первісна вартість основних засобів Товариства переданих
в заставу та внесених в Державний реєстр обтяжень рухомого майна і Єдиний рестр заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна, для забезпечення отриманих Товариством кредитів
складає 80280 тис.грн. (Примітка 7.13).

9.

Запаси

Запаси у звітності Товариства представлені таким чином (тис.грн.):
31 грудня
2013 року
Готова продукція (за собівартістю або чистою вартістю
реалізації)
Сировина (за собівартістю)
Запасні частини (за собівартістю)
Товарна продукція (за собівартістю або чистою вартістю
реалізації)
Інші запаси (за собівартістю)
За вирахуванням: Резерв по застарілих запасах та запасах
із низькою обіговістю
10

31 грудня
2012 року

8 049
2 951
2 541

10 887
1 631
2 639

32
621

1
592

14 194

(160)
15 590

Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість представлена таким чином (тис.грн.):

Дебіторська заборгованість вітчизняних покупців

31 грудня 2013
року
13 369

31 грудня
2012 року
18 984

Дебіторська заборгованість іноземних покупців
За вирахуванням: резерв на покриття збитків від
зменшення корисності

6 629

6 842

19 998

(1 639)
24 187

Станом на 31 грудня 2013 року структура торгової дебіторської заборгованості - 74% у
гривнях, 32% – в іноземній валюті. Зміни резерву на покриття збитків від зменшення
корисності торгової дебіторської заборгованості представлені таким чином:
Станом на 1 січня 2012 року
Нараховано за рік
Сторнування невикористаних сум

2 314

Станом на 31 грудня 2012 року
Нараховано за рік
Використано за період
Сторнування невикористаних сум

1 639
37
(1 602)

(675)

Станом на 31 грудня 2013 року

-

Нижче наведено аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками виникнення:

Всього
31 грудня 2013
року
31 грудня 2012
року

Не
прострочена і
не знецінена

20 714

19 505

24 187

20 235

Прострочена, але не знецінена
До 12
Від 12 до
>18 міс
18 міс
міс
79
1 652

1 130

2 300

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною, і відповідні розрахунки за нею
проводяться, як правило, протягом 30-90 днів після дати нарахування. При цьому, однак, у
поточних економічних умовах Товариство часто погоджується на перенесення узгоджених у
договорах термінів погашення торгової дебіторської заборгованості, якщо такі затримки
вважаються прийнятними з урахуванням історії стосунків з відповідними клієнтами.
11.

Грошові кошти в касі та короткострокові депозити

Грошові кошти в касі та короткострокові депозити представлені таким чином (тис.грн.):

Грошові кошти в банку у доларах США
Грошові кошти в банку у гривнях
Грошові кошти в банку у євро
Грошові кошти в банку у рублях/ британських фунтах

31 грудня
2013 року

31 грудня
2012 року

107

1

107

1

Грошові кошти та їх еквіваленти є наявними на вимогу.
12.

Власний капітал

Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства був представлений
зареєстрованим акціонерним капіталом в сумі 96 431 436 грн. поділеним на 964 314 360 простих
іменних акцій, які були випущені і повністю оплачені грошовими коштами за номінальною
вартістю в розмірі 0,1 гривні за одну акцію. На 31.12.2013 року акціями ПАТ „Біо мед скло”
володіють 887 власників. Це п’ять юридичних осіб і 882 фізичні особи.
Кількість акцій
Вартість
Частка

участі

(грн.)
Компанія Uglass Holdings Limited
ТОВ «Деміс канц»
Фізичні особи
Інші акціонери - юридичні особи
Викуплені акції
Разом

816 109 478
144 647 154
3 257 627
8 938
291 163
964 314 360

81 610 947,80
14 464 715,40
325762,70
893,80
29 116,30
96 431 436

84,6311%
15,0000%
0,3378%
0,0009%
0,0302%
100,00%

84,63% акцій, володіє юридична особа Югласс Холдінгз Лімітед, Кіпр. ТОВ «Деміс
Канц» володіє 15% акцій. Кількість акцій, що належать самому Товариству (Викуплені акції) 291 163 шт., вартістю 29 116,30 грн., що складає 0,0302% акцій.
13.

Процентні кредити

Процентні кредити представлені таким чином (тис.грн.):
Процентна
Позичальник
Строк погашення
ставка, %

31 грудня
2013 року

31 грудня
2012 року

Поточні процентні кредити:
Євро

Долари
США

Європейський банк
реконструкції та
розвитку

3-місячний
EURIBOR
+3,05%

3-місячний
ПАТ Універсалбанк LIBOR+10%

Липень 2014 року

13 119

17 562

Квітень 2014 року

11 717

11 717

ЖРУ ПАТ КБ

Гривні

ПриватБанк

Листопад 2014 року

1 731
1 703
26 567
30 982
Процентні кредити були отримані для фінансування робіт з модернізації основних
засобів та поповнення обігових коштів. Станом на 31 грудня 2013 року ці кредити були
забезпечені заставою у формі основних засобів Товариства (Примітка 7.8). Кредитний договір із
ПАТ «Універсалбанк» пролонгований до 30 квітня 2014 року.
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство мало відкриту позицію як по процентному,
так і по валютному ризиках. Товариство не утримувало інструментів хеджування для
зменшення впливу несприятливих коливань співвідношення ставок EURIBOR/LIBOR або
курсів обміну валют.
14.

17%-21%

Зобов’язання з виплат працівникам

Програма з визначеною виплатою
Товариство має передбачене законодавством зобов’язання компенсувати Державному
пенсійному фонду України суми додаткових пенсійних виплат, які здійснює Фонд окремим
категоріями колишніх та діючих працівників.
Згідно з цією програмою відшкодування, працівники Товариства, які працювали у
шкідливих та небезпечних умовах і мають право дострокового виходу на пенсію, також мають
право на додаткові компенсації, які фінансуються Товариством і виплачуються через
Державний пенсійний фонд України. Зазначені зобов’язання підпадають під визначення
програми з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2013 року загальна кількість учасників програми складала 144
працівників (1 січня 2013 року: 85 працівників). У поданій нижче таблиці наведені витрати на
виплати, визнані у звіті про сукупний прибуток, і суми зобов’язань за програмою, визнані у
звіті про фінансовий стан. Витрати на виплати працівникам, за вирахуванням процентних
витрат, включені до собівартості реалізованої продукції; процентні витрати включені до статті
«Фінансові витрати» (тис.грн.):
Зобов’язання з виплат працівникам за програмою з визначеною виплатою:

31 грудня
2013 року
Зобов'язання працівникам за програмою виплат з визначеною
виплатою
Невизнані актуарні збитки
Невизнана вартість послуг, наданих у минулих періодах
Зобов’язання з виплат

31 грудня
2012 року

4 654
(2 307)
249

4 631
(2 307)
249

2 596

2 573

Зміни приведеної вартості зобов'язання за програмою виплат працівникам з визначеною
виплатою:
2013 рік
2012 рік
Зобов'язання за програмою виплат працівникам з визначеною
виплатою на 1 січня
4 631
5 586
Вартість поточних послуг
23
91
Процентні витрати
716
Здійснені виплати
(946)
Актуарний збиток по змінах у актуарних припущеннях
(816)
Вартість послуг, наданих у минулих періодах
Зобов'язання за програмою виплат працівникам станом
на 31 грудня

4 654

4 631

Основні припущення, використані при визначенні зобов’язань за програмою виплат
працівникам Товариства, представлені у таблиці (тис.грн.):
31 грудня
2013 року
Ставка дисконту
Збільшення заробітної плати, за рік
Показник плинності кадрів

14,0%
16,7%
23%

31 грудня
2012 року
14,0%
5,0%
2,0%

15.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість представлена таким чином:
31 грудня
2013 року
Кредиторська заборгованість перед постачальниками

10 953

31 грудня
2012 року
15 252

Торгова та інша кредиторська заборгованість є безпроцентною і погашається, як
правило, протягом трьох місяців.
16.
Операції та залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами
Товариство визначає свої пов’язані сторони згідно з вимогами МСБО 24 «Розкриття
інформації про пов’язані сторони» і, аналізуючи характер відносин із кожною пов’язаною
стороною, Товариство звертає увагу не лише на юридичну форму, а й на суть таких відносин.
Для операцій зі пов’язаними сторонами характерно, що вони можуть не обов’язково
проводитися в звичайних ринкових умовах.
В рамках своєї господарської діяльності Товариство проводить операції купівлі-продажу
з іншими суб’єктами господарювання, що знаходяться під фактичним контролем групи Yioula
Group. Відповідно, такі операції підпадають під визначення операцій з суб’єктами
господарювання під спільним контролем. Всі операції та залишки за розрахунками з такими
суб’єктами господарювання, що представлені нижче у цій примітці, належать до цієї категорії.
Ці операції здійснюються з метою передачі та перерозподілу економічних ресурсів між

дочірніми підприємствами групи, створеними у різних юрисдикціях. Непогашені суми
заборгованості пов’язаних сторін, визнані у складі поточних активів Товариства на 31.12.2013
року, представлені нижче (тис.грн.):

ТОВ Бучанський завод склотари
Drujba glassworks SA
Stirom SA
Yioula Glassworks SA

31 грудня
2013 року
7 513
781
1 152
127

31 грудня
2012 року
3 458
978
1 784
695

9 573

6 915

Дебіторська заборгованість представлена, головним чином, сумами заборгованості
клієнтів за готову продукцію, реалізовану на стандартних умовах. При цьому, однак, як це
передбачено або характерно для операцій зі пов’язаними сторонами, якщо керівництво групи
Yioula Group визнає це доцільним чи прийнятним, Товариство може приймати рішення про
відстрочення чи прискорення термінів погашення заборгованості чи вносити інші зміни до умов
погашення дебіторської заборгованості за такими операціями.
Станом на 31.12.2013 року Товариство мало кредиторську заборгованість перед
пов’язаними сторонами в сумі 15 208 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. – 4 510 тис. грн.).
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, операції та залишки за розрахунками
Товариства з її пов’язаними сторонами представлені таким чином (тис.грн.):

Загальна сума
операцій
Включено до звіту про сукупний прибуток:
Реалізація виробів зі скла та іншої продукції
Придбання матеріалів, послуг і капітальні
витрати

Суб’єкти
господарювання
під спільним
контролем

122 884

10 084

28 745

3 722

Виплати ключовому управлінському персоналу
Станом на 31 грудня 2013 року ключовий управлінський персонал включав членів
Правління Товариства у складі п’яти осіб (1 січня 2012 року: п’ять осіб). У 2013 році виплати
ключовому управлінському персоналу були представлені поточними виплатами. Станом на 31
грудня 2013 року і 1 січня 2013 року у Товариства не було простроченої заборгованості перед
ключовим управлінським персоналом.
17. Операційні ризики, фактичні зобов’язання та умовні зобов’язання
Виконання вимог податкового законодавства та інших регуляторних вимог
Закони та нормативні положення України з питань оподаткування та регулювання
інших операційних питань, включаючи питання валютного контролю, митного регулювання та
трансфертного ціноутворення, постійно вдосконалюються та часто змінюються. При цьому
положення законів та нормативних актів не завжди сформульовані однозначно та чітко.
Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між державною
податковою адміністрацією та іншими урядовими органами. Трапляються випадки
непослідовного тлумачення законодавства. Управлінський персонал вважає, що Товариство
належним чином трактувало положення законодавства, що регулюють його діяльність.
Правила трансфертного ціноутворення, визначені законодавством України, часто
застосовуються як до міжнародних операцій, так і до операцій на внутрішньому ринку, які, як
правило, мають ознаки операцій між компаніями однієї групи або операцій зі зв’язаними
сторонами. Історичні торгові зв’язки та операції Товариства можуть підпадати під дію цих

правил трансфертного ціноутворення. Правила трансфертного ціноутворення можуть
поширюватися навіть на операції між сторонами, що не є зв’язаними між собою. Діюче
законодавство України з питань оподаткування прибутку підприємств не містить положень, що
передбачають засоби захисту для компаній, що проводять операції за цінами, що відрізняються
від звичайних ринкових цін. Якщо українські податкові органи вимагатимуть від Товариства
проведення суттєвих коригувань згідно з принципами трансфертного ціноутворення, і їхні
вимоги будуть задоволені судовими органами, це може мати суттєвий негативний вплив на
фінансові результати Товариства.
Крім того, існує ризик того, що операції та тлумачення, що були проведені чи
використані в минулому, можуть бути оскаржені податковими органами в майбутніх періодах,
хоча рівень цього ризику суттєво зменшується з плином часу. На поточний момент не можна
оцінити суми можливих вимог чи претензій, що можуть бути потенційно заявлені проти
Товариства в майбутньому, або визначити вірогідність того, що судові органи приймуть у
зв’язку з такими претензіями чи позовами рішення, що будуть несприятливими для Компанії.
На думку управлінського персоналу, Товариство в повному обсязі виконало вимоги
застосовного до неї законодавства і нарахувала у звітності всі передбачені законодавством
податки. У випадках існування невизначеності Товариство проводило нарахування податкових
зобов’язань на основі найбільш достовірних оцінок, здійснених керівництвом.
Судові процеси
В ході звичайної діяльності проти Товариства можуть подаватися позови, скарги чи
претензії. На думку управлінського персоналу, остаточна відповідальність, що може виникнути
у Товариства у зв’язку з такими позовами чи претензіями, не матиме суттєвого впливу на
фінансовий стан чи результати операцій Товариства.
Дотримання вимог законодавства щодо захисту навколишнього середовища
Операційна діяльність Товариства впливає на стан навколишнього середовища.
Товариство має квоти та ліцензії на забруднення атмосфери, водних ресурсів та обсяги
водовідведення, а також несе відповідальність за забруднення земельних ділянок, на яких
розташовані виробничі об’єкти. Недотримання зазначених квот може негативно вплинути на
спроможність Товариства здійснювати безперервну діяльність у майбутньому. На думку
управлінського персоналу, станом на 31 грудня 2013 року і 1 січня 2013 року Товариство в
цілому дотримувалося діючих вимог щодо захисту навколишнього середовища.
18.

Операційне середовище і управління фінансовими ризиками

Загальні економічні умови
Незважаючи на те, що Україна вважається країною з ринковою економікою, вона
продовжує виявляти ознаки країни з перехідною економікою. Такі характеристики включають,
зокрема, низькі рівні ліквідності ринків капіталу, високі темпи інфляції, а також існування
положень про валютний контроль, що призводить до того, що українська гривня не є ліквідною
за межами України. На стабільність української економіки будуть суттєво впливати політика та
дії Уряду країни у сфері реалізації адміністративних, законодавчих та економічних реформ. У
зв’язку з цим операціям в Україні притаманні ризики, що не є характерними для країн із більш
розвинутими економічними системами.
Економіка України є дуже залежною від економічних криз та спадів, що трапляються у
інших країнах світу. Глобальна економічна криза призвела до падіння показника валового
національного продукту, нестабільності на ринках капіталу та суттєвого зниження ліквідності у
банківському секторі, встановлення більш жорстких умов на отримання кредитів, а також
суттєвого знецінення гривні по відношенню до основних валют світу. Крім того, процес
зниження кредитних рейтингів країни наприкінці 2008 року, продовжувався і далі. Незважаючи
на те, що Уряд України продовжує вживати різноманітні стабілізаційні заходи на підтримку
курсу гривні та банківського сектора, у країні продовжує існувати невизначеність щодо
динаміки курсу гривні, доступу до джерел капіталу та вартості фінансування для Товариства та
його контрагентів. Водночас, глобальна економічна криза також вплинула на платіжний баланс
України внаслідок падіння обсягів експорту з країни. Ці фактори можуть впливати на
фінансовий стан, результати операцій та перспективи розвитку бізнесу Товариства.

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає всі необхідні заходи
на підтримку стабільності показників господарської діяльності Товариства у поточних
обставинах, продовження економічної кризи та подальше падіння показників у описаних вище
сферах бізнесу може призвести до негативного впливу на результати та фінансовий стан, рівень
якого на поточний момент достовірно визначити неможливо.
Цілі та принципи управління фінансовими ризиками
Основні фінансові зобов’язання Товариства представлені зобов’язаннями з погашення
кредитів, по яких нараховуються проценти, та торгової та іншої кредиторської заборгованості.
Товариство приймає на себе ці фінансові зобов’язання перш за все для отримання коштів,
необхідних для фінансування своєї операційної діяльності. Товариство утримує різноманітні
фінансові активи, що включають, головним чином, торгову дебіторську заборгованість, грошові
кошти та короткострокові депозити коштів, отриманих безпосередньо в ході здійснення
господарчих операцій.
Основні ризики, що виникають у Товариства у зв’язку з фінансовими інструментами,
включають валютний ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Процеси управління
ризиками ретельно контролюються групою Yioula Group з метою своєчасного виявлення
зазначених ризиків, їхньої оцінки та управління цими ризиками. Політика Товариства не
передбачає управління ризиками шляхом укладання угод про похідні інструменти.
Ризик зміни процентних ставок
Ризик зміни процентних ставок – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх
грошових потоків по фінансових інструментах буде змінюватися відповідно до змін ринкових
процентних ставок. Ризик змін процентних ставок, що виникає у Товариства, пов'язаний,
головним чином, зі змінами плаваючих процентних ставок по процентних кредитах. Станом на
31 грудня 2013 року Товариство не проводило операцій з метою хеджування ризиків зміни
процентних ставок. Група Yioula Group і управлінський персонал Товариства здійснюють
постійний моніторинг фінансового ринку, прагнучи скоротити витрати на процентні кредити
шляхом звернення до альтернативних джерел фінансування.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків
від фінансових інструментів буде змінюватися відповідно до змін курсів обміну валют.
Валютний ризик виникає у Товариства, головним чином, у зв’язку з його операційною
діяльністю (коли доходи або витрати, отримані чи понесені Товариством, деномінуються у
валюті, що не є функціональною валютою Товариства), а також його фінансовою діяльністю (у
випадках обслуговування процентних кредитів, отриманих у валюті, що не є функціональною
валютою Товариства).
Як це характерно для суб’єктів господарювання, операції яких сконцентровані в
Україні та інших країнах СНД, з перехідною економікою, іноземні валюти, зокрема долари
США та євро, і, меншою мірою, російські рублі, суттєво впливають на економічні показники,
що відображаються у звітності. Крос-курси зазначених іноземних валют по відношенню до
гривні, встановлені Національним банком України, представлені у наступній таблиці:
Євро
Долари
Російські
США
рублі
31 грудня 2013 року
11,04
7,99
1 січня 2013 року
10,54
7,99
Середнє значення за 2013 рік
10,79
7,99
Товариство здійснює моніторинг та аналіз рівнів валютного ризику.
проводить операцій з метою хеджування зазначених валютних ризиків.

0,24
0,26
0,25
Товариства не

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, у зв’язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик,
представлені переважно грошовими коштами та короткостроковими депозитами в банках, а
також торговою дебіторською заборгованістю. Максимальний кредитний ризик Товариства
станом на 31 грудня 2013 року складав 19 998 тис. грн. (на 1 січня 2013 року: 24 187 тис. грн.).

Кредитний ризик, що існує у Товариства, пов'язаний із невиконанням клієнтами їх
зобов’язань і обмежений сумою торгової дебіторської заборгованості (Примітка 7.10). Ліміти
кредитного ризику встановлюються для всіх клієнтів на основі внутрішніх кредитних
рейтингів, що визначаються управлінським персоналом. Здійснюючи управління кредитними
ризиком, що існує у зв’язку з торговою дебіторською заборгованістю, управлінський персонал
покладається на рішення керівництва групи Yioula Group щодо вибору клієнтів та на результати
моніторингу їхньої кредитоспроможності. Станом на 31 грудня 2013 року у Товариства було
сім клієнтів, заборгованість яких дорівнювала понад 1 млн. грн., що складало 38% усієї
дебіторської заборгованості Товариства. Показники збитків від зменшення корисності
аналізуються на кожну звітну дату окремо для всіх значних клієнтів. Товариств не вимагає
застави по торговій дебіторській заборгованості.
Стосовно кредитного ризику, що виникає у зв’язку з грошовими коштами та
короткостроковими депозитами, Товариство може зазнати ризику у зв’язку з потенційними
випадками невиконання зобов’язань її контрагентами. Максимальний розмір такого ризику
дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів. Інвестиції надлишків
коштів здійснюються виключно за рішеннями керівництва групи Yioula Group, при цьому
кредитні ліміти встановлюються для кожного контрагента. Ліміти встановлюються для цілей
мінімізації концентрації ризиків і, відповідно, сприяють зменшенню ризику фінансового збитку
у випадку потенційного дефолту контрагентів.
Ризик ліквідності
Терміни погашення фінансових зобов’язань Товариства шляхом здійснення
недисконтованих платежів, передбачених відповідними договорами, представлені нижче:
На вимогу
Станом на 31 грудня 2013 року
Процентні кредити та позики
Кредиторська заборгованість
перед зв’язаними сторонами
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Інші поточні зобов’язання
Станом на 31 грудня 2012 року
Процентні кредити та позики
Кредиторська заборгованість
перед зв’язаними сторонами
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Інші поточні зобов’язання

Менше
3 місяців

3 - 12
місяців

1-5
років

Усього

26 567

9 851

36 418

15 208

15 208

1 754

10 953
1 754

10 953

-

-

30 982

25 030

56 012

4 510

-

-

-

4 510

10 330

4 922

15 252
2 105
2 105
Метою Товариства є підтримання безперервності та забезпечення гнучкості
фінансування через використання кредитних умов, що надаються постачальниками,
банківських овердрафтів і процентних кредитів. Подібно до методів управління рівнем
кредитного ризику, в ході управління ризиком ліквідності управлінський персонал суттєво
покладається на рішення та висновки групи Yioula Group щодо планування та підтримки
ліквідності Товариства, що покликані забезпечити наявність у Товариства достатньої кількості
грошових коштів для покриття очікуваних операційних витрат, фінансових зобов’язань та
провадження інвестиційної діяльності протягом року.
Управління ризиком зменшення вартості капіталу
Головна мета Товариства у сфері управління капіталом – забезпечення дотримання
прийнятних і ефективних показників достатності капіталу з метою забезпечення безперервності
діяльності. Компанія групи Yioula Group проводить аналіз результатів діяльності Товариства і
встановлює для нього ключові показники ефективності діяльності.
Представники групи Yioula Group беруть безпосередню участь у діяльності у сфері
управління структурою капіталу Товариства, і у всіх необхідних випадках розмір його капіталу

коригується шляхом перерахування додаткових внесків до капіталу чи здійснення виплат з
капіталу. Товариство здійснює моніторинг відповідності сум резервів, створених за рахунок
капіталу, вимогам законодавства України і, у необхідних випадках, здійснює необхідні внески з
прибутків до передбачених законодавством резервів.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У наступній таблиці представлене порівняння балансової та справедливої вартості всіх
фінансових інструментів Товариства, визнаних у звіті про фінансовий стан, із розбиттям по
категоріях фінансових інструментів:
31 грудня 2013 року
Балансова
вартість

Справедлива
вартість

31 грудня 2012 року
Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Фінансові активи
19 998
19 998
24 187
24 187
Торгова дебіторська заборгованість
107
107
1
1
Грошові кошти та їх еквіваленти
Фінансові зобов’язання
36 418
36 418
56 310
56 310
Процентні кредити та позики
Кредиторська заборгованість перед
15 208
15 208
4 510
4 510
зв’язаними сторонами
Торгова та інша кредиторська
10 209
10 209
15 252
15 252
заборгованість
Оцінюючи справедливу вартість своїх фінансових інструментів, Товариство формулює
припущення на основі ринкових умов, існуючих на звітну дату. Згідно з припущеннями
Товариства, балансова вартість фінансових інструментів із строками погашення до одного року,
за вирахуванням будь-яких оцінених кредитних коригувань вартості фінансових активів,
дорівнює їхній справедливій вартості. Справедлива вартість довгострокових фінансових
зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків за укладеними
договорами із застосуванням поточної процентної ставки, встановленої для подібних
фінансових інструментів Товариства.
Голова правління
ПАТ «Біо мед скло»

Л.А. Жарков

Головний бухгалтер

Т.В. Корзун

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Яніна"
23540845
м. Київ, вул. Мілютенко, № 17В, оф. 104
1667
26.01.2001
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

Приватне підприємство
„Аудиторська фірма „Яніна”

Свідоцтво № 1667
_________________________________________________________________________________

Акціонерам ПАТ «Біо мед скло»
Правлінню ПАТ «Біо мед скло»
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності ПАТ «Біо мед скло» за 2013 рік.
1. Вступний параграф
Основні відомості про емітента.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло».
Код за ЄДРПОУ: 04763746
Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Дата державної реєстрації: 14.12.1994 р.
Аудиторська перевірка Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (далі –
Товариство) була виконана у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 р.), які прийняті в
якості Національних стандартів аудиту в Україні (далі - МСА) та Вимог до аудиторського

висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням НКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.
Аудит було виконано щодо повного комплекту фінансової звітності ПАТ «Біо мед скло»
загального призначення. Звітність представлена за формами, встановленими Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і
включає:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;
• Звіт про власний капітал за 2013 рік;
• Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за 2013 рік є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Перехід Товариства на складання звітності
за МСФО відбувся в 2009 році.
2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 р.), які прийняті в якості
Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудиторський висновок складено у відповідності з положеннями
МСА 700
«Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», та інших стандартів, що
стосуються підготовки аудиторського висновку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитори розглянули
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансових
звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом, та оцінку загального
подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
аудиторської думки щодо повного пакету фінансових звітів Товариства за 2013 рік.
4. Висловлення думки
На нашу думку, прикладена фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Біо мед скло» на 31 грудня 2013 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Наведена в цьому розділі аудиторського висновку інформація не впливає на аудиторський
висновок. В цьому розділі ми висловили аудиторську думку щодо іншої допоміжної інформації,
подання якої передбачено вимогами до аудиторського висновку, затвердженими рішенням
НКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.
1. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Товариства на 31.12.2013 р. менше розміру зареєстрованого
капіталу. Це перший фінансовий рік, в якому зафіксовано, що розмір зареєстрованого капіталу
більше вартості чистих активів Товариства. У відповідності до вимог частини третьої статті 155
Цивільного Кодексу України це не потребує зменшення розміру зареєстрованого капіталу.
2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою
інформацією, що розкривається Товариством
Для виконання вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» була розглянута
інформація, яка розкрита Товариством згідно «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів» від 03.12.2013 р. № 2826.
Під час аудиту було були отримані докази, достатні для підтвердження того, що
підготовлена Товариством для оприлюднення інша фінансова інформація не містить суттєвих
пропусків, перекручень та суперечностей з інформацією, наведеною у фінансовій звітності
Товариства за 2013 рік. Показники, розкриті у формах іншої фінансової інформації, є
зіставними з відповідними статтями фінансової звітності Товариства.
Суттєвих невідповідностей між перевіреною під час аудиту фінансовою звітністю, що
складена за МСФЗ, та інформацією, яка розкрита Товариством для подачі до НКЦПФР разом із
фінансовою звітністю, не ідентифіковано.
3. Виконання значних правочинів
Повноваження щодо здійснення значних правочинів викладені в Статуті Товариства і
відповідають вимогам ст. 70 «Значні правочини» Закону України «Про акціонерні товариства».
Протягом 2013 року та до дати аудиторського висновку Товариство не здійснювало правочини,
що відповідають критеріям знаних правочинів, перелічених в статті 70 «Значні правочини»
Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління, як система відносин, що визначає правила та процедури
прийняття рішень щодо діяльності Товариства та контролю за його діяльністю, функціонує у
відповідності з «Кодексом корпоративного управління», затвердженим 01.03.2011 р., і
представлена наступними органами: Загальні збори акціонерів (вищий орган); Наглядова рада
(контролюючий орган); Правління (виконавчий орган); Ревізійна комісія (контролюючий
орган). Органи корпоративного управління Товариства діють на підставі: «Положення про
Загальні збори», «Положення про інформаційну політику», «Положення про Наглядову раду»,
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Правління Товариства»
Порядок їх діяльності та повноваження відповідають вимогам Закону України «Про
акціонерні товариства». Наглядова рада, діючи в межах своїх повноважень, Комітет з питань
аудиту не створювала. Створення служби внутрішнього аудиту розпорядчими документами
Товариства не передбачено.
5. Оцінка викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
Для виконання вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності» та МСА 315 «Ідентифікація ризиків суттєвих
викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» при аудиті були
проведені процедури для оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності.
Під час аудиту було розглянуто отриману від Товариства інформацію як у вигляді
тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від
аудитора Міжнародні стандарти аудиту. Відповідно до отриманих пояснень, керівництво не має
інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві.
Під час аудиту не було отримано жодної іншої інформації про факти таких дій з боку
управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших
осіб.

Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав нам підставу вважати, що фінансова
звітність Товариства має суттєві викривлення внаслідок шахрайства.
6. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства був представлений
зареєстрованим акціонерним капіталом в сумі 96 431 436 грн. поділеним на 964 314 360 простих
іменних акцій, номінальною вартістю в розмірі 0,1 гривні за одну акцію, які були повністю
оплачені грошовими коштами.
На 31.12.2013 року акціями ПАТ «Біо мед скло» володіли 887 власників. Це п’ять
юридичних осіб і 882 фізичні особи.
Кількість акцій
Компанія Uglass Holdings Limited
ТОВ «Деміс канц»
Фізичні особи
Інші акціонери - юридичні особи
Викуплені акції
Разом

816 109 478
144 647 154
3 257 627
8 938
291 163
964 314 360

Вартість
(грн.)
81 610 947,80
14 464 715,40
325 762,70
893,80
29 116,30
96 431 436

Частка
участі
84,6311%
15,0000%
0,3378%
0,0009%
0,0302%
100,0000%

Більше ніж 10% акцій Товариства володіють дві юридичні особи: 84,63% акцій володіє
юридична особа Uglass Holdings Limited, Кіпр, 15% акцій володіє ТОВ «Деміс Канц».
Кількість вилучених акцій - 291 163 шт. вартістю 29 116,30 грн., що складає 0,03% акцій.
7. Події після дати балансу
Товариство з 11.06.2013 р. на власному рахунку утримувало пакет викуплених простих
іменних акцій в кількості 291 163 шт. (двісті дев’яносто одна тисяча сто шістдесят три штуки).
Відповідно до поданої акціонером компанії Uglass Holdings Limited заяви, та на основі
Протоколу Наглядової ради № 1/2014 від 24 лютого 2014 р. прийнято рішення продати пакет
акцій в розмірі 291 163 шт. (двісті дев’яносто одна тисяча сто шістдесят три штуки), про що
було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів
№ 29/57 від 27 березня 2014 р.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами від Депозитарної установи ТОВ
"Фондова компанія "Фаворит" від 10.04.2014 р., відбулася операція по переказу акцій з рахунку
ПАТ «Біо мед скло» на рахунок акціонера компанії Uglass Holdings Limited .
Таким чином на дату складання аудиторського висновку статутний капітал товариства
сформований повністю.
Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 28.04.2014 р. В оголошенні про
скликання Загальних зборів наведена інформація про те, що Товариство планує збільшення
статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків.
Основні відомості про аудиторську фірму
Назва
Код ЄДРПОУ
Дата та орган реєстрації
(свідоцтво про реєстрацію)

Свідоцтва

Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«Яніна»
23540845
Підприємство зареєстровано 18 липня 1996 року
Деснянською районною у місті Києві державною
адміністрацією (Свідоцтво: Серія А00 № 752741
реєстраційний номер 1 066 105 0001 000911)
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської
діяльності № 1667, видане за рішенням № 98 АПУ від
26.01.2001 року (чинне до 30.11.2015 р.). Рішенням АПУ
від 27.02.2014 р. № 290/3 АФ «Яніна» включена до
Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям

для проведення обов’язкового аудиту.
Місцезнаходження аудиторської
фірми
Телефон/факс
Е-mail
Договір на проведення аудиту
Термін проведення аудиту

м. Київ, вул. Мілютенко, № 17В, оф. 104
(044) 544-7562
audit@yanina.kiev.ua
Договір № 318 від 16.12.2013 р.
З 16 грудня 2013 р. по 17 квітня 2014 р.

Аудитор
Сертифікат серії А № 004143

___________________

Директор АФ «Яніна»
Сертифікат серії А № 000949

__________________

В.В. Чеботарев

Т. В. Яковенко

Дата аудиторського висновку 17 квітня 2014 р.

