
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) 

М.П. 
24.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

04763746  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Житомирська, Корольовський р-н, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

nkulikovskaya@yioula.com.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 77 (1330)   24.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.biomedsklo.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

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

звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного 

покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття 
 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших  



активів на кінець звітного періоду 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) 

(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
 

30. Примітки 

В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань 

пiдприємств - так як Емiтент не входить до складу об"єднань. - Iнформацiя про рейтингове агентство - 

так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову 

оцiнку, у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення 

для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. - Iнформацiя 

про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними 

товариствами не передбачено. - Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату 

дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались. - Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi 

цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного 

перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя 

про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi 

папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, 

що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя щодо виданих 

сертифiкатiв цiнних паперiв, так як випущенi Емiтентом цiннi папери iснують в бездокументарнiй формi. 

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як 

Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. - Iнформацiя про випуски iпотечних 

облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, 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, 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як 

Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi 

про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не 

випускало. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Рiчна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, так як 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Бiо мед скло" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

10025 

3.1.5. Область, район 

Житомирська, Корольовський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

м. Житомир 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Промислова, буд. 26 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А 01 № 467078 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

14.12.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

96431436.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

96431436.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

3.3.2. МФО банку 

311744 

3.3.3. Поточний рахунок 

26002060520924 

  

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

Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  

3.3.5. МФО банку  

311744  

3.3.6. Поточний рахунок  

26007057002870  

3.4. Основні види діяльності 

26.15.0 ВИРОБНИЦТВО ТА ОБРОБЛЕННЯ IНШИХ СКЛЯНИХ ВИРОБIВ 

51.46.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 

51.90.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI 



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

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Закрите акцiонерне товариство 

"Iнвестицiйний фонд "Полiсiнвест" 
22046310 

10000 м. Житомир, Новий 

Бульвар, буд.5 
0.000272214000 

Приватне пiдприємство "Ньюанс" 30082035 
84168 с.Олександрiвка, 

вул.Радянська, буд.1-а 
0.000654558000 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговець 

цiнними паперами "Партнер" 

24699447 
10029 м.Житомир, 

вул.Хлiбна, буд 25 
0.000001037000 

Uglass Holdings Limited НЕ 162534 
1660Кiпр Нiкосiя, 

вул.Карпенiсiу, буд.30 
99.631061389000 

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 31.12.2011 року загальна 

кiлькiсть акцiонерiв - фiзичних осiб 

складає 884 особи 

д/в д/в д/в 0.368010802000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 150 осiб Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 

немає Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 

неповного робочого часу ( дня, тижня) - 5 осiб Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 538,6 тис.грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента, 

реалiзується в процесi систематичної пiдготовки та пiдвищеннi квалiфiкацiї персоналу; проведеннi робiт по створенню 

привабливих умов працi, гарантування її безпеки; створеннi можливостей для просування по службi з метою пiдвищення ступеня 

задоволення роботою.  



6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

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

Константiнос Каввурас 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1946 

6.1.5. Освіта** 

Вища, економiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова особа (посадова 

особа не надала Емiтенту такої iнформацiї) 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як 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 Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова 

особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi голова Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 

01 березня 2011 року був вiдкликаний як представник юридичної особи за дорученням, та повторно обраний, як фiзична особа - 

голова Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло". Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. 

Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Кирiакос Вулгаракiс 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, юридична 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

30 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова особа (посадова 

особа не надала Емiтенту такої iнформацiї) 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової 

ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються 

дiяльностi Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Загальний стаж 



роботи посадової особи складає - 30 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi займала дана 

посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 01 березня 2011 року 

та з метою виконання вимог ЗУ �Про акцiонернi товариства, був вiдкликаний як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло" та 

повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло". 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Нiколаос Барлаянiс 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова особа (посадова 

особа не надала Емiтенту такої iнформацiї) 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової 

ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються 

дiяльностi Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. 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. Посадову особу, як члена Наглядової ради, було 

обрано вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 01 березня 2011 року строком на 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Георгiос Фрагкулiс 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова особа (посадова 

особа не надала Емiтенту такої iнформацiї) 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової 

ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються 

дiяльностi Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Загальний стаж 

роботи посадової особи складає - 15 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi займала дана 

посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 01 березня 2011 року 

та з метою виконання вимог ЗУ �Про акцiонернi товариства, був вiдкликаний як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло" та 

повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло". 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Анастасiос Поулопоулос 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Полiтехнiчний iнститут Сандерленда 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Товариство не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала посадова особа (посадова 

особа не надала Емiтенту такої iнформацiї) 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової 

ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються 

дiяльностi Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Загальний стаж 

роботи посадової особи складає - 28 рокiв. Товариство не володiє iнформацiєю про перелiк попереднiх посад, якi займала дана 

посадова особа. В звiтному роцi член Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 01 березня 2011 року 

та з метою виконання вимог ЗУ �Про акцiонернi товариства, був вiдкликаний як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло" та 

повторно обраний, як член Наглядової ради ПАТ "Бiо мед скло". Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi 

злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримала в розмiрi 82212,62 грн. Посадова 

особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Шапiренко Лiдiя Олексiївна 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1956 



6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Економiст, "Взуттєва фабрика" (м. Охтирка Сумської обл.) 

6.1.8. Опис 

Займає посаду економiста 1-ої категорiї ПАТ "Бiо мед скло". До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення 

контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення 

своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг 

повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 3 роки, загальний стаж 

роботи посадової особи складає - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - економiст. Дана особа 

перебуває на посадi голови Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. 

Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа 

в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надавала згоди 

на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Iванюк Олена Василiвна 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпродзержинський хiмiко-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнспектор вiддiлу кадрiв Житомироського заводу станкiв-автоматiв 

6.1.8. Опис 

Займає посаду бухгалтера 2-ої категорiї ПАТ "Бiо мед скло". До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення 

контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення 

своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг 

повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 0 рокiв, загальний стаж 

роботи посадової особи складає - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - iнспектор вiддiлу кадрiв. 

Дана особа перебуває на посадi голови Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 

року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова 

особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова правлiння 

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

Жарков Людвиг Анатолiйович 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 



6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес", начальник енергобюро 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи, як Голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його 

iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих 

загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей 

Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi 

Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 8 роки, загальний стаж роботи посадової особи складає - 26 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi займала дана посадова особа - директор заводу, заступник директора заводу, технiчний директор, начальник енергобюро. 

Обраний на посаду Голови правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. Посадова 

особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в 

звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на розкриття 

своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння 

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

Бойко Микола Миколайович 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський Полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Бiлоцеркiвське учбово-виробниче пiдприємство УТОС, начальник цеху 

6.1.8. Опис 

Займає посаду головного технолога ПАТ "Бiо мед скло". До повноважень посадової вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих 

на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками посадової особи є забезпечення належного використання 

виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової 

особи викладено в Статутi Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 12 рокiв, загальний стаж роботи посадової особи складає - 

24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - iнженер-технолог, механiк, начальник цеху. Дана особа 

перебуває на посадi члена Правлiння, заступника Голови правлiння, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 

серпня 2010 року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання 

обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова 

особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, головний бухгалтер 

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

Корзун Тетяна Василiвна 



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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПП "Ескулап" (м. Житомир), головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною 

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства 

для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи як члена правлiння викладено в 

Статутi Товариства. 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. Стаж керiвної роботи складає - 5 рокiв, загальний стаж роботи 

посадової особи складає - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - бухгалтер, заступник головного 

бухгалтера, головний бухгалтер. Дана особа перебуває на посадi члена Правлiння, вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв 

акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за 

виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння 

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

Чегейда Оксана Миколаївна 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Житомирський державний педiнститут iм. I. Франко 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник ЦЗЛ ВАТ "Бiомедскло" 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною 

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства 

для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi 

Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 9 рокiв, загальний стаж роботи посадової особи складає - 17 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi займала дана посадова особа - вихователь дитячого дошкiльного закладу, iнженер-лаборант, начальник ЦЗЛ ВАТ 

"Бiомедскло", заступник директора по виробництву. Дана особа перебуває на посадi члена Правлiння, вiдповiдно до рiшення 

позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не 

має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на 

iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння 

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

Романчук Олександр Васильович 

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

юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник гарячої дiльницi ВАТ "Бiомедскло" 

6.1.8. Опис 

Займає посаду директора з виробництва ПАТ "Бiо мед скло". До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься 

здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення 

належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг 

повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Стаж керiвної роботи складає - 2 роки, загальний стаж 

роботи посадової особи складає - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - начальник гарячої дiльницi 

ВАТ "Бiомедскло". Обраний на посаду члена правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 

року. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова 

особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. 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 ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової ради 

Константiнос 

Каввурас 
д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кирiакос 

Вулгаракiс 
д/н д/н д/н 14.05.2005 1 0.00000010370 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Нiколаос 

Барлаянiс 
д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 
Георгiос Фрагкулiс д/н д/н д/н 14.05.2005 1 0.00000010370 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Анастасiос 

Поулопоулос 
д/н д/н д/н 01.02.2009 1 0.00000010370 1 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Шапiренко Лiдiя 

Олексiївна 
д/н д/н д/н 30.09.2008 16780 0.00174009646 16780 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Iванюк Олена 

Василiвна 
д/н д/н д/н 30.09.2008 26830 0.00278228772 26830 0 0 0 

Голова 

правлiння 

Жарков Людвиг 

Анатолiйович 
д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння 

Бойко Микола 

Миколайович 
д/н д/н д/н 30.09.2008 30000 0.00311101869 30000 0 0 0 

Член правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Корзун Тетяна 

Василiвна 
д/н д/н д/н 23.11.2010 15000 0.00155550935 15000 0 0 0 

Член правлiння 
Чегейда Оксана 

Миколаївна 
д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 

Романчук 

Олександр 

Васильович 

д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 88613 0.00918922332 88613 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Uglass Holdings 

Limited 
HE 162534 

1660 Кiпр немає Нiкосiя 

Нiкосiя Карпенiсiу, 

буд.30 

23.11.2010 960756632 99.63106138957 960756632 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Усього 960756632 99.63106138957 960756632 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
01.03.2011 

Кворум 

зборів** 
98.997068330025 

Опис 

В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв. Порядок денний був сформований Наглядовою 

радою Товариства( протокол №7 вiд 20.01.2011р.): Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Товариства. 

2. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження звiту Наглядової Ради 

Товариства за 2010 рiк. 4. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 5. Про затвердження 

звiту Правлiння Товариства за 2010 рiк. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк. 7. Про розподiл 

прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2010 року. 8. Про затвердження змiн до Статуту шляхом викладення 

Статуту в новiй редакцiї. 9. Про надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в 

новiй редакцiї. 10. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства. 11. Про затвердження Положення 

про Наглядову раду Товариства. 12. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. 13. Про 

затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства. 14. Про затвердження Положення про 

iнформацiйну полiтику Товариства. 15. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 16. 

Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 17. Про обрання членiв Наглядової Ради 

Товариства. 18. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв. 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 6 (шiсть) осiб, обрати секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв, затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк, затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 

за 2010 рiк, затвердити звiт Правлiння Товариства за 2010 рiк, затвердити звiт Товариства за пiдсумками 2010 

року. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення прибуток Товариства направити на покриття збиткiв 

попереднiх перiодiв, дивiденди за 2010 рiк не виплачувати. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ "Бiо мед скло", пов'язаних iз збiльшенням розмiру статутного 

капiталу та з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", щодо приведення дiяльностi 

Товариства у вiдповiднiсть з цим Законом, шляхом викладення Статуту ПАТ "Бiо мед скло" в новiй редакцiї. 

Голову правлiння Товариства було визначено уповноваженою особою на пiдписання Статуту. Загальними зборами 

акцiонерiв були затвердженi Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, 

Положення про виконавчий орган, Положення Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), Положення про iнформацiйну 

полiтику, Кодекс корпоративного управлiння Товариства. Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про 

вiдкликання дiючого складу Наглядвої ради та обрали новий склад Наглядової ради Товариства, затвердили умови 

цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, обрали особу, 

яка уповноважується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв. Позачерговi збори в звiтному 

перiодi не скликались i не проводились. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Київська Шевченкiвський м.Київ вул. Б. Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 2791078 

Факс 044 2791322 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис 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" 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178 

Місцезнаходження 03067 Київська Соломянський м.Київ вул.Гарматна, бул.6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 533968 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010 

Міжміський код та телефон 044-458-05-45 

Факс 044-458-05-45 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис В звязку з переходом випуску iменних акцiй з документарної форми 

iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiю), було прийнято рiшення про 

визначення зберiгача, у якого будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй Товариства, якi були зареєстрованими особами у реєстрi 

власникiв iменних цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства "Бiо 

мед скло", а саме - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова 

компанiя "Фаворит". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Янiна" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23540845 

Місцезнаходження 02156 Київська Деснянський м.Київ вул.Мiлютенко, буд.17-В, к.104 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1667 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044-544-75-62 



Факс 044-544-75-62 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Приватна аудиторська фiрма "Янiна" здiйснила аудиторську перевiрку 

фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у статутному 

капіталі (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.01.2011 56/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000089767 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.100 964314360 96431436.000 100.000000000000 

Опис 

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу 

Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих 

iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. В звiтному роцi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано 

додатковий випуск простих iменних акцiй Емiтента (рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв було прийнято загальними зборами акцiонерiв Емiтента в 2010 роцi). 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПАТ "Бiо мед скло" було створено як Житомирський завод лабораторного скла в 1979 роцi i введено в експлуатацiю в 1984 роцi, як 

пiдприємство "Житомирський експериментальний завод лабораторного скла", а в 1993 роцi було перейменовано на Житомирський 

завод "Бiомедскло". В результатi приватизацiї, в 1994 роцi, Житомирський завод "Бiомедскло" було перейменовано на Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Бiомедскло", а на виконання рiшень закону України "Про акцiонернi товариства", в 2010 роцi, змiнило 

назву на Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло". На пiдприємствi було освоєно i введено в експлуатацiю основний 

технологiчний процес виробництва медичної склотари, оснований на використаннi вiтчизняного обладнання та iмпортних 

склоформуючих лiнiй виробництва; пiдприємство спецiалiзувалось на виробництвi продукцiї iз медичного скла. В 1994 роцi 

державне пiдприємство "Житомирський завод лабораторного скла", згiдно Наказу регiонального вiддiлення Фонду державного 

майна України по Житомирськiй областi вiд 07 грудня 1994 року 7-АТ було перейменовано у Вiдкрите Акцiонерне Товариство 

"Бiомедскло", вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та iнших 

законодавчих актiв. Товариство зареєстроване виконкомом Корольовської районної Ради народних депутатiв м. Житомира 14 

грудня 1994 року, свiдоцтво 04763746. В 2010 роцi, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом 

України "Про акцiонернi товариства" та вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 19 серпня 2010 року, Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Бiомедскло" було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло" та внесено вiдповiднi 

змiни до Статуту. Товариство здiйснило у виконавчому комiтетi Житомирської мiської ради 30.08.2010 р. державну реєстрацiю 

Статуту в новiй редакцiї та отримало нове Свiдоцтво про державну реєстрацiю. 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. На ПАТ "Бiо мед скло" проведено сертифiкацiю пiдприємства на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту ISO 

9001:2008 та отримано сертифiкат, 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 9000, ISO серiї 14000, OHSAS серiї 

18000. Протягом дiяльностi Товариства та в звiтному роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, 

перетворення, видiл) не приймались. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні 

підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній 

структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 

В даний час виробничi потужностi ПАТ "Бiо мед скло" знаходяться у промисловiй зонi м. Житомира i складаються з: - цеху 

виробництва скловиробiв; - цеху упаковки; - цеху приготування шихти; - транспортного цеху; - електроцеху; - газорозподiльчої 

станцiї; - насосоної станцiї; - компресорної станцiї; - адмiнiстративно-побутового комплексу; - побутових примiщень; - складу 

готової продукцiї; - матерiального складу; - центральної заводської лабораторiї. Пiдприємство має залiзноколiйний i автомобiльний 

пiд"їзднi шляхи для постачання сировини i вiдвантаження готової продукцiї, всi необхiднi системи енергозабезпечення, а також 

допомiжнi цехи, якi забезпечують безперервний технологiчний процес виробництва продукцiї iз скла. В технологiчну схему 

виробництва склотари ПАТ "Бiо мед скло" входять слiдуючi одиницi: - лiнiї подачi шихти i склобою до печi; - одна скловаренна 

пiч; - двi склоформуючi лiнiї для виробництва скловиробiв. Всi виробничi потужностi пiдприємства забезпеченi енергоресурсами, 

необхiдними для забезпечення виробничого процесу, водою, повiтрям, опаленням. Дочiрнi пiдприємства та фiлiї вiдсутнi. Змiн в 

органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих 

пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки 

вартості фінансових інвестицій тощо) 

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'язань, якi призводять до зростання 

власного капiталу (за винятком зростання власного капiталу за рахунок внескiв власникiв); - витрати вiдображались одночасно iз 

зменшенням економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного 

капiталу ( за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлення власниками); - доходи i витрати 

вiдображались в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi, - резерви на 

виплату вiдпусток та виплату пiльгових пенсiй створювались вiдповiдно до положень облiкової полiтики. Запаси вiдображенi в 

фiнансовiй звiтностi Товариства по первiснiй вартостi, готова продукцiя - по собiвартостi. Переоцiнка запасiв протягом звiтного 

перiоду не проводилась. Оцiнка вибуття запасiв при їх передачi на виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснювалась 

Товариством у вiдповiдностi з прийнятою облiковою полiтикою - за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду 

застосовувався нормативний метод облiку витрат на виробництво та калькулювання собiвартостi готової продукцiї. Iнвентаризацiя 

запасiв з метою пiдготовки до складання рiчної звiтностi проводилась Товариством згiдно Наказу вiд 21.12.2011 р. № 60/2 в 

присутностi аудиторiв. Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю в звiтному перiодi не проводилась. На початок звiтного 

перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 326 769 тис. грн., знос 160 036 тис. грн., залишкова вартiсть ОЗ складає 166 733 

тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв, якi вибули в звiтному перiодi складає 2 640 тис. грн., сума зносу ОЗ, що вибули - 1 018 

тис. грн. За звiтнiй перiод амортизацiя нарахована в сумi 22 793 тис. грн. На дату складання фiнансової звiтностi первiсна вартiсть 

основних засобiв складає 331 389 тис. грн., сума накопиченого зносу 181 873 тис. грн., залишкова вартiсть - 149 516 тис. грн. 

Текст аудиторського висновку 

1. Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло". Код 

за ЄДРПОУ: 04763746 Мiсцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, 26 Дата державної реєстрацiї: 14.12.1994 р. 

Аудиторська перевiрка ПАТ "Бiо мед скло" (далi - Товариство) була виконана у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2010 р.), якi прийнятi в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту в Українi (далi - МСА) та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360. Аудит було 

виконано щодо повного комплекту фiнансової звiтностi ПАТ "Бiо мед скло " загального призначення: " Баланс станом на 31 грудня 

2011 року (форма № 1 у вiдповiдностi до П(С)БО 2); " Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2 у вiдповiдностi до 

П(С)БО 3); " Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма № 3 у вiдповiдностi до П(С)БО 4); " Звiт про власний капiтал за 2011 

рiк (форма № 4 у вiдповiдностi до П(С)БО 5); " Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма № 5), стислий виклад 

суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової 

звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, Закон України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi", iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 

звiтностi в Українi, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi положення Товариства. 2. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 3. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї 

фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2010 р.), якi прийнятi в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi з положеннями МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Аудит передбачає виконання аудиторських 

процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та їх розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд 

судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного 

подання фiнансових звiтiв з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання 

фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки 

щодо повного пакету фiнансових звiтiв Товариства за 2011 рiк. 4. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Бiо мед скло" на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi 

результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до облiкових принципiв, загальноприйнятих 

в Українi: Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку. 5. Звiт щодо iншої допомiжної iнформацiї Наведена в цьому роздiлi аудиторського висновку iнформацiя не впливає на 

аудиторський висновок. В цьому роздiлi ми висловили аудиторську думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, подання якої 

вимагається Рiшенням НКЦПФР вiд № 1360. 1. Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного 

перiоду складає 116 803 тис. грн., що бiльше статутного капiталу i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного 

кодексу України. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається 

Товариством. Для виконання вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" була розглянута iнформацiя, яка розкрита Товариством згiдно "Положення про 



розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 19.12.2006 р. № 1591 iз змiнами. Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною 

пiд час аудиту фiнансовою звiтнiстю та iнформацiєю, яка розкрита Товариством для подачi до НКЦПФР разом iз фiнансовою 

звiтнiстю, не iдентифiковано. 3. Виконання значних правочинiв При перевiрцi не зафiксовано правочинiв, що вiдповiдають 

вимогам статтi 70 "Значнi правочини" Закону України "Про акцiонернi товариства". 4. Стан корпоративного управлiння 

Iнформацiя, отримана пiд час перевiрки, дає можливiсть оцiнити стан корпоративного управлiння Товариством як задовiльний. 

Створення служби внутрiшнього аудиту розпорядчими документами Товариства не передбачено. 5. Оцiнка викривлень фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства. Для виконання вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi" та МСА 315 "Iдентифiкацiя ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його 

середовища" при аудитi були проведенi процедури для оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Нашої уваги не 

привернув жодний факт, який дав нам пiдставу вважати, що фiнансова звiтнiсть Товариства має суттєвi викривлення внаслiдок 

шахрайства. 6. Опис обраної облiкової полiтики. 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'язань, 

якi призводять до зростання власного капiталу (за винятком зростання власного капiталу за рахунок внескiв власникiв); - витрати 

вiдображались одночасно iз зменшенням економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять 

до зменшення власного капiталу ( за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлення власниками); - 

доходи i витрати вiдображались в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi на пiдставi принципiв нарахування та 

вiдповiдностi, - резерви на виплату вiдпусток та виплату пiльгових пенсiй створювались вiдповiдно до положень облiкової 

полiтики. Для гармонiзацiї податкового та бухгалтерського облiку Наказом вiд 16.03.2011 р. № 17/3 Товариством з 01.04.2011 р. 

змiнено строки корисного використання основних засобiв. 7. Розкриття iнформацiї за видами активiв. 7.1 Основнi засоби. Основнi 

засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Загальна вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок перiоду 

складає 5 098 тис. грн., на кiнець перiоду - 3 032 тис. грн. Протягом року капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв та 

iнших необоротних матерiальних активiв склали 5 415 тис. грн. Товариство встановило наступнi дiапазони строкiв експлуатацiї 

основних засобiв. Будинки, споруди та передавальнi пристрої: 20-50 рокiв, Машини та обладнання: 5 - 10 рокiв, Транспортнi 

засоби: 5 - 10 рокiв, Iнструменти, прилади, iнвентар: 10 рокiв, Iншi основнi засоби: 12 рокiв. Оцiнка основних засобiв за 

справедливою вартiстю в звiтному перiодi не проводилась. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 

326 769 тис. грн., знос 160 036 тис. грн., залишкова вартiсть ОЗ складає 166 733 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв, якi 

вибули в звiтному перiодi складає 2 640 тис. грн., сума зносу ОЗ, що вибули - 1 018 тис. грн. За звiтнiй перiод амортизацiя 

нарахована в сумi 22 793 тис. грн. На дату складання фiнансової звiтностi первiсна вартiсть основних засобiв складає 331 389 тис. 

грн., сума накопиченого зносу 181 873 тис. грн., залишкова вартiсть - 149 516 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв в звiтному 

перiодi проводилась станом на 01.04.2011 р. Сума втрат вiд зменшення корисностi i сума вигiд вiд вiдновлення корисностi в 

звiтному роцi не розраховувались. Вартiсть переданих в заставу основних засобiв пiд забезпечення позики Європейського банку 

реконструкцiї та розвитку складає на кiнець звiтного перiоду 111 797, 7 тис. грн. На нашу думку данi про переоцiнену вартiсть 

основних засобiв i капiтальних iнвестицiй, суму нарахованого зносу розкритi в фiнансовiй звiтностi (Форма № 1) у вiдповiдностi з 

вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби" та положеннями наказу про облiкову полiтику Товариства, i вiдображають достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах стан основних засобiв ПАТ "Бiо мед скло" на 31.12.2011 р. 7.2 Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi 

податковi активи розраховувались Товариством на пiдставi таких показникiв (тис. грн). 31.12.2011 р. 31.12.2010 р. Складовi 

вiдстроченого податкового активу: Забезпечення наступних витрат 151 21 Аванси отриманi вiд покупцiв 59 198 Заборгованiсть по 

% за кредит 259 - Податковi збитки 7 438 - Всього вiдстрочений податковий актив 7 907 419 Складовi вiдстроченого податкового 

зобов'язання Основнi засоби (дооцiнка) - (18 335) Аванси сплаченi постачальникам (99) (371) Запаси (матерiальна складова) - (149) 

Всього вiдстрочене податкове зобов'язання (99) (18 855) Чистий вiдстрочений податковий актив 7 808 Товариство визнало 

вiдстроченi податковi активи в сумi 7 808 тис. грн. якi включено до балансу (рядок 060). На нашу думку данi про вiдстроченi 

податковi активи розкритi в фiнансовiй звiтностi (Форма № 1) у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 17 "Податок на прибуток" станом 

на 31.12.2011 р. та представленi Товариством достовiрно. 7.3 Запаси Запаси вiдображенi в фiнансовiй звiтностi Товариства по 

первiснiй вартостi, готова продукцiя - по собiвартостi. Переоцiнка запасiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Оцiнка 

вибуття запасiв при їх передачi на виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснювалась Товариством у вiдповiдностi з 

прийнятою облiковою полiтикою - за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду застосовувався нормативний 

метод облiку витрат на виробництво та калькулювання собiвартостi готової продукцiї. Iнвентаризацiя запасiв з метою пiдготовки 

до складання рiчної звiтностi проводилась Товариством згiдно Наказу вiд 21.12.2011 р. № 60/2 в присутностi аудиторiв. На кiнець 

звiтного перiоду вартiсть виробничих запасiв по даним облiку становить 7 406 тис. грн., в тому числi в розрiзi класифiкацiйних 

груп за суттєвими статтями: сировина i матерiали 3 502 тис. грн., паливо 213 тис. грн., тара 267 тис. грн., запаснi частини 3 089 тис. 

грн., будiвельнi матерiали 265 тис. грн., малоцiнний iнвентар 70 тис. грн. Вартiсть готової продукцiї складає 11 593 тис. грн. На 

нашу думку розкриття iнформацiї про запаси в фiнансовiй звiтностi проведено Товариством у вiдповiдностi до П(С)БО 9 "Запаси" i 

дає повну та достовiрну iнформацiю про рух та залишки запасiв ПАТ "Бiо мед скло" на 31.12.2011 р. 7.4. Дебiторська 

заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи (послуги) в сумi 22 479 тис. грн. вказана в балансi за чистою 

реалiзацiйною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи (послуги) класифiкована за строками непогашення 

наступним чином: до 12 мiсяцiв 20 132 тис. грн.; вiд 12 до 18 мiсяцiв 2 347 тис. грн. Згiдно з положеннями Наказу про облiкову 

полiтику Товариства, величина резерву сумнiвних боргiв встановлюється на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Виходячи з строкiв погашення дебiторської заборгованостi та аналiзу платоспроможностi дебiторiв, резерв сумнiвних боргiв в 2011 



роцi Товариство не створювало. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом включає (тис. грн.): 31.12.2011 р. 

31.12.2010 р. ПДВ 3 895,3 55,0 Податок на прибуток 725,5 720,0 Iншi податки 14,5 - Всього 4 635,3 775,0 Дебiторська 

заборгованiсть за сплаченими постачальникам авансами та отриманими Товариством передплатами складає 1 077 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн вiдображена в рядку 200 балансу: 31.12.2011 р. 31.12.2010 р. ТОВ "Бучанський завод 

склотари" 4 114,1 8 012,8 DRUJBA GLASSWORKS SA 227,2 321,2 STIROM SA 1 110,3 1 432,1 YIOULA GLASSWORKS SA 1 521,4 

688,4 Всього 6 973,0 10 454,5 На нашу думку визнання, оцiнка та класифiкацiя сум поточної дебiторської заборгованостi здiйснена 

у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть " i в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображає стан 

дебiторської заборгованостi Товариства на 31.12.2011 р. 8. Розкриття iнформацiї про зобов'язання. 8.1 Забезпечення наступних 

витрат i платежiв. Товариство визнає зобов'язання по виплатам працiвникам за невiдпрацьований час i нараховує забезпечення на 

виплату вiдпусток працiвникам. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток на початок звiтного перiоду складає 885 тис. грн., 

протягом звiтного перiоду нараховано 882 тис. грн., використано в звiтному роцi 1047 тис. грн. Залишок забезпечень на виплату 

вiдпусток на 31.12.2011 р. складає 720 тис. грн. Товариством створено забезпечення по податковим ризикам в сумi нарахованих за 

результатами податкової перевiрки штрафних санкцiй в сумi 3 438 тис. грн. В перiодi, що перевiрявся Товариство подало до суду 

позов до податкової iнспекцiї про скасування штрафних санкцiй. На звiтну дату податковi рiшення - повiдомлення вважаються 

неузгодженими. Розкриття iнформацiї про забезпечення наступних витрат i платежiв в фiнансовiй звiтностi надає в усiх суттєвих 

аспектах iнформацiю про суми нарахованих та використаних Товариством в поточному роцi забезпечень, та їх залишок на 

31.12.2011 р. 8.2. Довгостроковi зобов'язання. Довгостроковi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою 

погашення без врахування процентiв, якi визнаються витратами перiоду. Протягом звiтного перiоду кредитнi кошти Товариство не 

отримувало. Довгостроковi зобов'язання перед Європейським банком реконструкцiї та розвитку по довгостроковому кредиту на 

дату балансу складають 2 916 666,61 EUR (30 035 987,33 грн.). Дата погашення кредиту 28.12.2014 р. Процентна ставка по кредиту 

складає 3,05% + EURIBOR. Протягом звiтного перiоду Товариство повернуло заплановану кредитною угодою частину 

заборгованостi. Загальна заборгованiсть за довгостроковими позиками в євро, отриманими вiд нерезидента - пов'язаної особи 

"Югласс Холдiнг Лiмiтед", Кiпр складає на дату балансу 14 969 тис. грн. Строк погашення довгострокових позик продовжено до 

2016 року. Спiввiдношення сум довгострокових зобов'язань до вартостi активiв на кiнець звiтного перiоду складає 20%. В рядку 

балансу "Iншi довгостроковi зобов'язання" товариство вiдобразило розстроченi зобов'язання перед Пенсiйним фондом в сумi 382 

тис. грн. Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. в усiх суттєвих аспектах 

вiдповiдають вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання". 8.3. Поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання по короткостроковому кредиту 

банку складають на кiнець звiтного перiоду 14 209 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями по кредиту 

ЄБРР складає на кiнець перiоду 1 666 666,62 EUR, що складає 17 163 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи 

(послуги) на кiнець звiтного перiоду складає 12 123 тис. грн. До складу поточних зобов'язань Товариством включено: поточнi 

зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 239 тис. грн.; поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом в сумi 1 

628 тис. грн.; поточнi зобов'язання по розрахункам з фондами соцiального страхування i з оплати працi в сумi 371 тис. грн. В рядку 

600 балансу вiдображенi поточнi зобов'язання iз розрахункiв з пов'язаними сторонами i поточна заборгованiсть по розрахункам за 

нарахованими вiдсотками. Поточнi зобов'язання iз розрахункiв з пов'язаними сторонами на 31.12.2011 р. складаються з: NEW 

GLASS S A 175,1 тис. грн. DRUJBA GLASSWORK S A 2 051,0 тис. грн. YIOULA GLASSWORK S A 2 059,5 тис. грн. STIROM S.A 

337,1 тис. грн. ЮГЛАСС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 1 234,9 тис. грн. Всього 5 857,6 тис. грн. До складу iнших поточних зобов'язань в 

сумi 1 145 тис. грн. включено залишки на рахунках облiку податкового кредиту з податку на додану вартiсть, iншi поточнi 

зобов'язання. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань, наведених у фiнансовiй звiтностi, на нашу думку подають достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах iнформацiю про стан поточної кредиторської заборгованостi Товариства на 31.12.2011 р. у вiдповiдностi iз 

вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання". 9. Власний капiтал 9.1 Статутний капiтал ПАТ "Бiо мед скло" створено шляхом приватизацiї 

державного пiдприємства "Житомирський завод "Бiомедскло". Розмiщення акцiй ПАТ "Бiо мед скло" здiйснювалось за 

приватизацiйнi майновi сертифiкати, грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати. Державна частка акцiй статутного фонду ПАТ 

"Бiо мед скло" (635 916 акцiй) була продана за грошовi кошти 31.07.2002 р. Станом на 31.12.2011 р. державна частка майна в 

статутному фондi ПАТ "Бiо мед скло" вiдсутня. Для приведення дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Бiомедскло" у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Бiомедскло" 

19.08.2010 р. було прийнято рiшення про змiну типу i найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Бiомедскло" на Публiчне 

акцiонерне товариство "Бiо мед скло" та внесено вiдповiднi змiни до Статуту. Товариство здiйснило у виконавчому комiтетi 

Житомирської мiської ради 30.08.2010 р. державну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї та отримало нове Свiдоцтво про державну 

реєстрацiю. 24 вересня 2010 р. ПАТ "Бiо мед скло" отримано свiдоцтво про реєстрацiю закритого (приватного) випуску 176 350 000 

акцiй номiнальною вартiстю 0,10 грн на загальну суму 17 635 000 грн., форма iснування - бездокументарна. Свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй видано Житомирським територiальним управлiнням ДКЦБР, реєстрацiйний номер 59/06/1/10, дата 

реєстрацiї 24.09.2010 р. Перелiк документiв на пiдставi яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного капiталу 

закритого (приватного) випуску акцiй наведено нижче. Перелiк внескiв, унесених в оплату за акцiї на 1-ому етапi: № п/п Прiзвище, 

iм'я, по батьковi особи, вiд якої отримано внесок Реквiзити договору купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску, згiдно з яким 

особа купує акцiї, їх кiлькiсть Документ, що посвiдчує особу, Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Вид та розмiр внеску (фактично 

внесено) Пiдтверджувальний документ 1 Кринiцька Нелiна Григорiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №1 вiд 26.01.2011 року на 

придбання 458 ( чотириста п'ятдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 835891, вид. Корольовським РВ УМВС 

України в Житомирськiй обл. 26.02.2000р. Грошовi кошти в розмiрi 45,80 грн. (сорок п'ять гривень 80 копiйок) Квитанцiя 

Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №995.61.1 вiд 10.01.2011 року 2 Трофiмчук Володимир Антонович Договiр купiвлi-

продажу акцiй №2 вiд 26.01.2011 року на придбання 841 ( вiсiмсот сорок одна) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 

№772454, вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл., 30.10.1999 р.Грошовi кошти в розмiрi 84,10 грн. 

(вiсiмдесят чотири гривнi 10 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №2423.124.1 вiд 11.01.2011 року 3 

Осипенко Iрина Олександрiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №3 вiд 26.01.2011 року на придбання 32 750 (тридцять двi тисячi 

сiмсот пятьдесят) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ №148124, вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй 

обл., 25.05.1996 р. Грошовi кошти в розмiрi 3 275,00 грн. (Три тисячi двiстi сiмдесят п'ять гривень 00 копiйок) Квитанцiя 

Житомирського вiддiлення ПАТ "Унiверсал банку" №062В601110190015 вiд 19.01.2011 р. 4 Осипенко Олександр Володимирович 

Договiр купiвлi-продажу акцiй №4 вiд 26.01.2011 року на придбання 1 751 273 (Один мiльйон сiмсот п'ятдесят одна тисяча двiстi 

сiмдесят три) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВН 363752 вид. Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл., 

13.01.2007 р. Грошовi кошти в розмiрi 175 127,30 грн. (Сто сiмдесят п'ять тисяч сто двадцять сiм гривень 30 копiйок) 1.Квитанцiя 

Житомирського вiддiлен-ня ПАТ "Унiверсал банку" №062В601110130020 вiд 13.01.2011 р., ( сума 49000,00 грн.) 2. Квитанцiя 

Житомирського вiддiлення ПАТ "Унiверсал банку" №062В601110180014 вiд 18.01.2011 р.,(сума 45000,00 грн.) 3. Квитанцiя 



Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №2521.61.1 вiд 19.01.2011 року (сума 49000,00 грн.) 4. Квитанцiя Житомирського РУ 

ПАТ КБ "Приватбанку" №2175.484.1 вiд 20.01.2011 року (Сума 32127,30 грн.) 5 Герасимчук Галина Степанiвна Договiр купiвлi-

продажу акцiй №5 вiд 26.01.2011 року на придбання 473 (Чотириста сiмдесят три ) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 

661283 вид. Житомирським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 23.12.1998 р. Грошовi кошти в розмiрi 47,30 грн. (Сорок сiм 

гривень 30 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №1739.214.1 вiд 12.01.2011 року 6 Свiцельська Лiдiя 

Степанiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №6 вiд 26.01.2011 року на придбання 473 (Чотириста сiмдесят три ) штук простих 

iменних акцiй Паспорт серiї ВН 170169 вид. Житомирським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 29 серпня 2002 р. Грошовi 

кошти в розмiрi 47,30 грн. (Сорок сiм гривень 30 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №974.237.1 вiд 

12.01.2011 року 7 Семашко Олександр Андрiйович Договiр купiвлi-продажу акцiй №7 вiд 04.02.2011 року на придбання 166 905 

(Сто шiстдесят шiсть тисяч дев'ятсот п'ять ) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї СА 423377 вид. Ленiнським РВ УМВС 

України в Запорiзькiй обл.. 27.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 16 690,50 грн. (Шiстнадцять тисяч шiстсот девяносто гривень 50 

копiйок) Платiжне доручення №0410001 вiд 18. 01.2011 року ПАТ "Банк Форум", вiддiлення №1700 "Запорiзька дирекцiя" 8 Чернов 

Олександр Семенович Договiр купiвлi-продажу акцiй №8 вiд 04.02.2011 року на придбання 155 506 (Сто п'ятдесят п'ять тисяч 

п'ятсот шiсть ) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї КТ 010695 вид. Сихiвським РВМУ УМВС України в Львiвськiй обл. 

27.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 15 550,60 грн. (П'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 60 копiйок) Квитанцiя № 766934 

вiд 19.01.2011 р., АКБ "Форум" м. Київ, вiддiлення № 2411 9 Цурканюк Надiя Василiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №9 вiд 

04.02.2011 року на придбання 1 409 (Одна тисяча чотириста дев'ять) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 325664 вид. 

Корост енським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 29.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 140,90 грн. (Сто сорок гривень 90 

копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №1213.214.1 вiд 14.01.2011 року 10 Корзун Тетяна Василiвна 

Договiр купiвлi-продажу акцiй №10 вiд 04.02.2011 року на придбання 3 015 (Три тисячi п'ятнадцять ) штук простих iменних акцiй 

Паспорт серiї ВМ 834366 вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 11.03.2000 Грошовi кошти в розмiрi 301,50 

грн. (Триста одна гривня 50 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №2521.140.5 вiд 21.01.2011 року 11 

Антоненко Максим Валерiйович Договiр купiвлi-продажу акцiй №12 вiд 04.02.2011 року на придбання 13 981 (Тринадцять тисяч 

дев'ятсот вiсiмдесят одна) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВН 216623, вид. Житомирським РВ УМВС України в 

Житомирськiй обл. 19.09.2003 р. Грошовi кошти в розмiрi 1 398,10 грн. (Одна тисяча триста дев'яносто вiсiм гривень 10 копiйок) 

Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №817.355.1 вiд 19.01.2011 року 12 Куликiвська Наталiя Петрiвна Договiр 

купiвлi-продажу акцiй №13 вiд 04.02.2011 року на придбання 12 510 (Дванадцять тисяч п'ятсот десять) штук простих iменних акцiй 

Паспорт серiї ВМ 586508, вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 03.10.1998 р. Грошовi кошти в розмiрi 1 

251,00 грн. (Одна тисяча двiстi п'ятдесят одна гривня 10 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" 

№2521.141.1 вiд 21.01.2011 року 13 Ненько Сергiй Iванович Договiр купiвлi-продажу акцiй №14 вiд 04.02.2011 року на придбання 

80 167 (Вiсiмдесят тисяч сто шiстдесят сiм) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 337684, вид. Корольовським МВ УМВС 

України в Житомирськiй обл. 24.05.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 8 016,70 грн. (Вiсiм тисяч шiстнадцять гривень 70 копiйок) 

Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №2504.530.1 вiд 23.01.2011 року 14 Шаустюк Олексiй Iванович Договiр 

купiвлi-продажу акцiй №15 вiд 04.02.2011 року на придбання 22 099 (Двадцять двi тисячi дев'яносто дев'ять)штук простих iменних 

акцiй Паспорт серiї ВМ 784211, вид. Житомирським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 22.12.1999 р. Грошовi кошти в 

розмiрi 2 209,90 грн. (Двi тисячi двiстi дев'ять гривень 90 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" 

№974.917.1 вiд 24..01.2011 року Перелiк внескiв, унесених в оплату за акцiї на 2-ому етапi: № п/п Прiзвище, iм'я, по батьковi особи, 

вiд якої отримано внесок Реквiзити договору купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску, згiдно з яким особа купує акцiї, їх 

кiлькiсть Документ, що посвiдчує особу, Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Вид та розмiр внеску (фактично внесено) 

Пiдтверджувальний документ 15 Куликiвська Наталiя Петрiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №1 вiд 11.02.2011 року напридбання 

2 212 (Двi тисячi двiстi дванадцять) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 586508, вид. Корольовським РВ УМВС України 

в Житомирськiй обл. 03.10.1998 р. Грошовi кошти в розмiрi 221,20 грн. (Двiстi двадцять одна гривня 20 копiйок) Квитанцiя 

Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №1213.124.3 вiд 21.02.2011 року 16 Цурканюк Надiя Василiвна Договiр купiвлi-

продажу акцiй №2 вiд 11.02.2011 року на придбання 1 000 (Одна тисяча) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 325664 вид. 

Корост енським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 29.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 100,00 грн. (Сто гривень 00 

копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №1213.125.1 вiд 21.02.2011 року 17 Чернов Олександр Семенович 

Договiр купiвлi-продажу акцiй №3 вiд 11.02.2011 року на придбання 1 100 (Одна тисяча сто ) штук простих iменних акцiй Паспорт 

серiї КТ 010695 вид. Сихiвським РВМУ УМВС України в Львiвськiй обл. 27.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 110,00 грн. (Сто 

десять гривень 00 копiйок) Квитанцiя № 610624 вiд 14.02.2011 р., АКБ "Форум" м. Київ, вiддiлення № 2411 18 Корзун Тетяна 

Василiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №4 вiд 11.02.2011 року на придбання 11 918 (Одинадцять тисяч дев'ятсот вiсiмнадцять ) 

штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 834366 вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 11.03.2000 

Грошовi кошти в розмiрi 1 191,80 грн. (Одна тисяча сто дев'яносто одна гривня 80 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ 

"Приватбанку" №817.295.1 вiд 22.02.2011 року 19 Юридична особа Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Югласс Холдiнгз 

Лiмiтед" Договiр купiвлi-продажу акцiй №5 вiд 11.02.2011 року на придбання 85 545 020 (Сiмсот вiсiмдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот 

сорок п'ять тисяч двадцять ) штук простих iменних акцiй Свiдоцтво НЕ 162534, видане Мiнiстерством торгiвлi, промисловостi та 

туризму, департаментом реєстрацiї та лiквiдацiї компанiй Нiкосiя вiд 02 лютого 2011 року Грошовi кошти в розмiрi 7 383 842,69 

Євро ( Сiм мiльйонiв триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок двi Євро 69 центiв), що в еквiвалентi складає по курсу НБУ 78 554 

502,00 грн.( Сiмдесят вiсiм мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят чотири тисячi п'ятсот двi гривнi 00 копiйок) на 16.12.2010 р.Платiжне 

доручення ПАТ "Унiверсал банку" № 1449вiд 14.02.2011 року 20 Трофiмчук Володимир Антонович Договiр купiвлi-продажу акцiй 

№6 вiд 18.02.2011 року на придбання 23 972 ( Двадцять три тисячi дев'ятсот сiмдесят двi) штуки простих iменних акцiй Паспорт 

серiї ВМ №772454, вид. Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл., 30.10.1999 р. Грошовi кошти в розмiрi 2 397,20 

грн. (Двi тисячi триста дев'яносто сiм гривень 20 копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №2452.342.1 вiд 

18.02.2011 року 21 Чернов Олександр Семенович Договiр купiвлi-продажу акцiй №7 вiд 18.02.2011 року на придбання 100 000 (Сто 

тисяч) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї КТ 010695 вид. Сихiвським РВМУ УМВС України в Львiвськiй обл. 27.03.1997 р. 

Грошовi кошти в розмiрi 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копiйок) Квитанцiя № 849002 вiд 18.02.2011 р., АКБ "Форум" м.  

Київ, вiддiлення № 2411 22 Цурканюк Надiя Василiвна Договiр купiвлi-продажу акцiй №8 вiд 21.02.2011 року на придбання 37 278 

(Тридцять сiм тисяч двiстi сiмдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй Паспорт серiї ВМ 325664 вид. Корост енським РВ УМВС 

України в Житомирськiй обл. 29.03.1997 р. Грошовi кошти в розмiрi 3 727,80 грн. (Три тисячi сiмсот двадцять сiм гривень 80 

копiйок) Квитанцiя Житомирського РУ ПАТ КБ "Приватбанку" №1213.125.3 вiд 21.02.2011 року В статтi "Статутний капiтал" 

фiнансової звiтностi наведена зафiксована в установчих документах ПАТ "Бiо мед скло" загальна вартiсть активiв, якi є внеском 

учасникiв (власникiв) до статутного капiталу. На початок звiтного перiоду величина статутного капiталу становила 17 635 000,00 



грн. З 26 сiчня 2011 року по 25 лютого 2011 року ПАТ "Бiо мед скло" здiйснило закрите (приватне) розмiщення акцiй, яке вiдбулось 

в два етапи. На першому етапi внесено 224 186 грн., як плата за 2 241 860 простих iменних акцiй. На другому етапi внесено 17 748 

грн., як плата за 177 480 простих iменних акцiй i 7 383 842,69 Євро, що в гривневому еквiвалентi складає 78 554 502 грн., як плата 

за 785 545 020 простих iменних акцiй. Всього розмiщено 787 964 360 акцiй на суму 78 796 436 грн Величина статутного капiталу на 

дату балансу складає 96 431 436,00 грн. Структура статутного капiталу - 964 314 360 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

0,10 грн. Статутний капiтал сплачено повнiстю грошовими коштами. На 31.12.2011 року акцiями ПАТ "Бiо мед скло" володiють 

887 власникiв. Це чотири юридичнi особи i 883 фiзичнi особи. Бiльше нiж 10% акцiй володiє юридична особа Югласс Холдiнгз 

Лiмiтед, Кiпр, якiй належить 960 756 632 акцiй номiнальною вартiстю 96 075 663,20 грн., що складає 99,631% статутного капiталу. 

Фiзичнi особи володiють 3 548 790 акцiй номiнальною вартiстю 354 879,00 грн., що складає 0,368 % статутного капiталу, рештою 

акцiй номiнальною вартiстю 893,8 грн., що складає 0,001% володiє решта власникiв - юридичних осiб. Ведення реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв до переведення акцiй в бездокументарну форму здiйснювалось незалежним реєстратором - ТОВ "Компанiя 

"Базис-реєстр". Товариством 22 жовтня 2010 р. укладено договiр з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв. 01 листопада 2010 р. Товариство уклало договiр з ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" про вiдкриття рахункiв 

у цiнних паперах власникам акцiй ПАТ "Бiо мед скло" на дату припинення ведення реєстру. На дату складання звiту цiннi папери 

зберiгаються власниками в депозитарiях: - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", зберiгач - ТОВ "Фондова компанiя 

"Фаворит", загальна кiлькiсть рахункiв у цiнних паперах - 883; - ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" - загальна 

кiлькiсть рахункiв у цiнних паперах по зберiгачах - 6 (шiсть) в тому числi по зберiгачам: - ПрАТ "Фондова компанiя "Автоальянс-

Iнвест"- 1 (один), - ПАТ "Корпоративний та iнвестицiйний банк Кредi Агрiколь" - 4 (чотири), - ПАТ "Банк Фiнанси i кредит" - 1 

(один). 9.2 Iнший додатковий капiтал В звiтному перiодi до дiючого законодавства, були внесенi змiни, згiдно яких, до 

переоцiненої вартостi ОЗ для цiлей податкового законодавства, включаються суми дооцiнки ОЗ, якi були проведенi до 1 сiчня 2010 

року. Товариство класифiкувало цi змiни, як змiни облiкових оцiнок i провело вiдповiднi коригування iншого додаткового капiталу 

в Звiтi про власний капiтал. Ранiше визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання внаслiдок дооцiнки ОЗ за рахунок зменшення 

додаткового капiталу в сумi 18 536 тис. грн. були включенi до складу iншого додаткового капiталу Товариства. 10. Фiнансовi 

результати Фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк - збитки в сумi 1 360 тис. грн. Доходи Товариства вiд реалiзацiї 

товарiв, робiт (послуг) облiковувались на пiдставi первинних документiв i склали за звiтний перiод 135 611 тис. грн. Об'єми 

реалiзацiї пов'язаним сторонам за звiтний перiод складають: 5 837 317,13 ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" 6 525,5 тис. 

грн. YIOULA GLASSWОRKS 5 837,3 тис. грн. Всього 12 362,8 тис. грн. До складу iнших операцiйних доходiв в сумi 70 230 тис. 

грн. включено доходи вiд продажу iноземної валюти в сумi 52 365 тис. грн. та доходи вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 17 745 

тис. грн. До складу iнших операцiйних витрат в сумi 69 071 тис. грн. включено собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти та 

визнанi Товариством штрафи. Вiд операцiйної дiяльностi пiдприємство отримало прибуток в сумi 3 462 тис. грн. До складу iнших 

доходiв в сумi 4 659 тис. грн. включено доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, доходи вiд продажу основних засобiв, 

суми отриманих штрафiв. До складу iнших витрат в сумi 11 382 тис. грн. включено втрати вiд списання запасiв, втрати вiд 

списання сумнiвних боргiв, суми сплачених штрафних санкцiй, що не вiдносять до операцiйної дiяльностi. До складу фiнансових 

витрат включено нарахованi проценти по кредитам в сумi 5 917 тис. грн. Товариство визнало в звiтному перiодi дохiд з податку на 

прибуток вiд звичайної дiяльностi в сумi 7 808 тис. грн. Складовi вiдстроченого податкового активу розкритi в роздiлi 7.2 цього 

параграфу. Наведенi в фiнансовiй звiтностi показники на нашу думку подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю 

про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк у вiдповiдностi з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 

11. Розкриття особливої iнформацiї. За звiтний перiод Товариство повiдомляло про наступну особливу iнформацiю: Дата 

розмiщення: 02.03.2011 р. Дата здiйснення дiї: 01.03.2011 р. Назва повiдомлення: Особлива iнформацiя. Вид iнформацiї: Вiдомостi 

про змiну складу посадових осiб емiтента. Дата розмiщення: 08.02.2011 р. Дата здiйснення дiї: 28.01.2011 р. Вид iнформацiї: 

повiдомлення про проведення загальних зборiв Публiчного Акцiонерного Товариства "Бiо мед скло" 04763746 Аудиторську 

перевiрку повного пакету фiнансових звiтiв ПАТ "Бiо мед скло" за 2011 рiк провело приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма 

"Янiна", яке здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на аудиторську дiяльнiсть № 1667, виданої за рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 30.10.1996 р. № 1663, та свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1667, що видане 

за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98 (рiшенням АПУ вiд 30.11.2010 р. № 222/3 термiн чинностi 

свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р.). Мiсцезнаходження фiрми: м. Київ, вул. Мiлютенка, № 17В, к. 104. Телефон (044)544-7563. 

Перевiрка проводилась вiдповiдно до умов договору на проведення аудиту № 300 вiд 20.12.2011 р. Дата початку аудиту 26.12.2011 

р.Дата закiнчення проведення аудиту 20 березня 2012 р. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих 

товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; 

основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення 

виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в 

галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Основною дiяльнiстю пiдприємства є виготовлення склотари, а саме: 1. Продукцiї медичного призначення: - пляшок для кровi, 

трансфузiйних та iнфузiйних препаратiв об"ємом 450, 250, 100 та 50 мл. 2. Продукцiї для лiкеро-горiлчаної промисловостi: - 

пляшок для розливу вина та 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: Республiки Бiлорусь, Казахстан, Англiю, Грецiю, 

Словакiю, Росiю. Клiєнти ПАТ "Бiо мед скло" - це провiднi виробники лiкарських засобiв України, харчової продукцiї та лiкеро-

горiлчаних виробiв. Галузь, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується високим рiвнем конкуренцiї, розширенням 

асортименту склопродукцiї медичного призначення та такої, що виробляється для потреб харчової промисловостi. Основним 

конкурентом пiдприємства серед виробникiв посуду для медичної промисловостi є Костопiльський склозавод - це на Українi, та 

склозаводи мiст Туймази, Солнечногiрськ, Борисiв - в Росiйськiй Федерацiї. Нашим пiдприємством зроблений вiдчутний крок 

вперед - розробка та пiдготовка до випуску нових 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. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 

придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Протягом останнiх 5 рокiв активи Товариства не вiдчужувались. За останнi 5 рокiв Товариством були придбанi: автоматична лiнiя 

термоусадки, обладнання контролю якостi, пакувальний комплекс - палетизатор, панелi Bw, скловарена пiч, склоформуючi 

машини, пакувальний комплекс"НАР". Пiдприємство на даний час вивчає питання необхiдностi залучення значних iнвестицiй та 

здiйснення нових придбань активiв, що визначить доцiльнiсть та необхiднiсть залучення iнвестицiй та придбаннi активiв. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального 

будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не 

було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, 

ступiнь використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи 

пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає 

фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На 

даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi 

плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Серед проблем, що впливають на дiяльнiсть Товариства, слiд видiлити полiтичнi, пов"язанi з антимонопольним регулюванням, 

податковим законодавством, нестабiльнiстю полiтики; фiнансово-економiчнi, пов"язанi з дорогими кредитними ресурсами та 

вiдсутнiстю обiгових коштiв; виробничо-технологiчнi - знос обладнання. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

В результатi перевiрок, контролюючими органiзацiями, в 2011 р. пiдприємство сплатило штрафiв на суму 89 004,92 грн., з них 54 

528,12 пеня за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яка в свою чергу була компенсована 

пiдприємству покупцем. 

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. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв 

вiдсутня. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство планує здiйснити чергову реконструкцiю виробництва та оновити виробництво з використанням нового обладнання i 

технологiй з метою подальшого скорочення витрат на енергоносiї, пiдвищення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi продукцiї 

та збiльшення ринку збуту. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 

Товариство постiйно оновлює свою продукцiю.Витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата 

відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Iнформацiя про судовi справи за участю ПАТ "Бiо мед скло" в звiтному 2011 роцi: 1. Ухвала про порушення провадження в справi 

вiд 23.03.2009 р., № справи 16/387, позивач - Прокурор Корольовського району в iнтересах Житомирської мiської ради, Державної 

екологiчної iнспекцiї в Житомирськiй областi, вiдповiдач - ПАТ "Бiо мед скло", предмет позову - про вiдшкодування шкоди 



завданої засмiченням земель, сума позову 10359586,00 грн., справа розглядається в Господарському судi Житомирської областi. 

2.Ухвала про порушення провадження в справi 20.09.2010 р. № справи 2-а-8133/10/0670, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - 

ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 331759,00 грн. 20.10.2010 р. 

постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов залишено без руху. Позивачем подано апеляцiйну скаргу. 2) 

Ухвала про порушення провадження в справi 20.10.2010 р. № справи 0670/3810811, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI 

у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 331759,00 грн. 20.10.2010 р. 

ухвалою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов залишено без розгляду. Позивачем подано апеляцiйну скаргу. 

Постановою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 30.03.2011 апеляцiйну скаргу ПАТ "Бiо мед скло" 

задоволено, ухвалу скасовано, а справу направлено на новий розгляд.08.12.2011 року постановою Житомирського окружного 

адмiнiстративного суду позово задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 3) Ухвала про порушення провадження в 

справi 22.02.2011 р. № справи 2-а-1735/10/0670, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - 

про скасування податкових-повiдомлень рiшень, цiна позову - 11419899,00 грн. Провадження у справi зупинено у зв'язку з 

призначенням судово-економiчної експертизи. 4) Ухвала про порушення провадження в справi 29.04.2011р. № справи 2-а-

0670/4521/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-

повiдомлення рiшення, цiна позову - 187500,00 грн. Розгляд справи призначено на 19.04.2012 року. 5) Ухвала про порушення 

провадження в справi 06.05.2011р. № справи 2-а-4669/11/0670, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, 

предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 152575,00 грн. 19.12.2011р. постановою 

Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 6) Ухвала про 

порушення провадження в справi 10.05.2011р. № справи 2-а-0670/4522/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. 

Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 151478,00 грн. 22.09.2011р. 

постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. 

07.02.2012 ухвалою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу залишено без задоволення, а 

постанову - без змiн. 7) Ухвала про порушення провадження в справi 27.05.2011р. № справи 2-а-0670/5365/11, позивач - ПАТ "Бiо 

мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 

163563,00 грн. 17.01.2012р. постановою Житомирського окружного адмiнiстративного суду позов задоволено. Вiдповiдачем подано 

апеляцiйну скаргу. 8) Ухвала про порушення провадження в справi 16.08.2011р. № справи 2-а-0670/8107/11, позивач - ПАТ "Бiо 

мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 

113334,00 грн. Розгляд справи призначено на 19.04.2012 року. 9) Ухвала про порушення провадження в справi 16.08.2011р. № 

справи 2-а-0670/8107/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування 

податкового-повiдомлення рiшення, цiна позову - 113334,00 грн. Розгляд справи призначено на 19.04.2012 року. 10) Ухвала про 

порушення провадження в справi 17.10.2011. № справи 17/5007/104/11, позивач - ТОВ "Утилiта", вiдповiдач - ПАТ "Бiо мед скло", 

предмет позову - про стягнення заборгованостi, цiна позову - 1590850,35,00 грн. Рiшенням Господарського суду Житомирської 

областi вiд 05.12.2011р. позов задоволено частково, стягнуто1357600,57. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. Постановою 

Рiвненського апеляцiйного господарського суду вiд 08.02.2012 року апеляцiйну скаргу залишено без задоволення, а постанову - без 

змiн. 06.04.2012 року вiдповiдачем подано касацiй скаргу. 11) Ухвала про порушення провадження в справi 16.12.2011р. № справи 

2-а-0670/11932/11, позивач - ПАТ "Бiо мед скло", вiдповiдач - ДПI у м. Житомирi, предмет позову - про скасування податкового-

повiдомлення рiшення, цiна позову - 412500,00 грн. Розгляд справи призначено на 18.04.2012 року. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у 

тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

За пiдсумками 2009 року сума збиткiв склала 4 млн.367 тис.грн. внаслiдок свiтової економiчної кризи та падiння курсу 

нацiональної валюти вiдносно долара та євро. За пiдсумками 2010 року пiдприємство отримало прибуток в розмiрi 6 млн. 710 

тис.грн. За пiдсумками 2011 року сума збиткiв склала 1 млн. 360 тис.грн. , якi виникли внаслiдок збiльшення цiни на газ, 

енергоресурси та сировиннi матерiали. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
160061.000 146169.000 0.000 0.000 160061.000 146169.000 

будівлі та 

споруди 
27251.000 27997.000 0.000 0.000 27251.000 27997.000 

машини та 

обладнання 
112941.000 100715.000 0.000 0.000 112941.000 100715.000 

транспортні 

засоби 
3422.000 2694.000 0.000 0.000 3422.000 2694.000 

інші 16447.000 14763.000 0.000 0.000 16447.000 14763.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
6672.000 3347.000 0.000 0.000 6672.000 3347.000 

будівлі та 

споруди 
5009.000 3347.000 0.000 0.000 5009.000 3347.000 

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 1663.000 0.000 0.000 0.000 1663.000 0.000 

Усього 166733.000 149516.000 0.000 0.000 166733.000 149516.000 

Опис ПАТ "Бiо мед скло" має обмеження щодо основних засобiв вартiстю 144 196 тис.грн., що пов'язане iз заставою 

рухомого майна, згiдно кредитного договору мiж ВАТ "Бiомедскло" та Європейським банком реконструкцiї та 

розвитку. Очiкуванi термiни використання основних засобiв: - будiвлi 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 кiнець звiтного року - 326 769 тис.грн., ступiнь їх зносу - 

55,66%, ступiнь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 181 873 тис.грн. Змiни у 

вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за 2011 рiк на 

суму 7 260 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю за 2011 рiк на суму 2640 

тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 22 793 тис.грн. 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

116803.000 21254.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
96431.000 17635.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

96431.000 17635.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 

№ 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого 

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 

Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(116803.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 

капiталу(96431.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина 

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



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 76759.00 X X 

у тому числі:   

коротокостроковий кредит 20.12.2007 14209.00 14.00 31.03.2012 

довгостроковий кредит 28.10.2006 30036.00 9.00 28.07.2012 

поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями банків 
28.10.2006 17163.00 9.00 01.11.2012 

інші довгострокові фінансові 

зобов’язання за отриманими позиками 
05.12.2005 15351.00 9.00 17.11.2012 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0.00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0.00 X X 

за векселями (всього) X 0.00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.00 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0.00 X X 

Податкові зобов'язання X 1628.00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.00 X X 

Інші зобов'язання X 19846.00 X X 

Усього зобов'язань X 98233.00 X X 

Опис: Інші дані відсутні 



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

01.03.2011 02.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2009 3 2 

2 2010 3 2 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах 

(за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень  
 X 

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

припинення їх повноважень 
 X 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 



Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  5 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  5 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети не створювались 

Інші (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

 

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

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

 

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): Iншi данi вiдсутнi  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

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

нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 



 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань 

наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Так Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Так Ні Так 

Інше(запишіть): Iншi данi вiдсутнi  Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, 

наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності 

членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так 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?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi данi вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, результати 

діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та більше 

статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових осіб 

акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? 

(так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 

протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

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 Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 



 

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)  Протягом звiтного року аудитора не 

було змiнено 

 

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

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу  X  

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

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi   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 протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 



(так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом 

останніх трьох років? Так 

 

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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) В звязку з дематериалiзацiєю акцiй 

 

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 його оприлюднено: розмiщено на власнiй веб-сторiнцi  

Інформація 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  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її 

наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх 

відсутність. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого 

об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг, щодо аудиторського висновку. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 



Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій 

установі. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі 

протягом року. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання 

функцій внутрішнього аудитора. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України 

протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, 

виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові 

працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою 

протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість 

задоволених скарг). 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно 

надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Емiтент не є фiнансовою установою 



Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Бiо мед скло" за ЄДРПОУ 04763746 

Територія  за КОАТУУ 1810136600 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 233 

Орган державного 

управління 
 за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

ВИРОБНИЦТВО ТА ОБРОБЛЕННЯ IНШИХ СКЛЯНИХ 

ВИРОБIВ 
за КВЕД 26.15.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 10025 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул. Промислова, буд. 26 

Середня кількість 

працівників 
 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 1 0 

- первісна вартість 011 32 32 

- накопичена амортизація 012 ( 31 ) ( 32 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 5098 3032 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 166733 149516 

- первісна вартість 031 326769 331389 

- знос 032 ( 160036 ) ( 181873 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 7808 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 171832 160356 



II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 6013 7406 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 76 178 

Готова продукція 130 8176 11593 

Товари 140 42 8 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 22430 22479 

- первісна вартість 161 22430 22479 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 775 4635 

- за виданими авансами 180 1484 1077 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 6973 10455 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 149 81 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 14338 2 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 452 209 

Інші оборотні активи 250 283 0 

Усього за розділом II 260 61191 58123 

III. Витрати майбутніх періодів 270 283 715 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 233306 219194 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 17635 96431 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 115014 132970 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -111395 -112598 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 21254 116803 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 



Забезпечення виплат персоналу 400 885 720 

Інші забезпечення 410 3438 3438 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 4323 4158 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 48460 30036 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 73385 14969 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 18436 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 501 382 

Усього за розділом III 480 140782 45387 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 12329 14209 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 17622 17163 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7976 12123 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 792 239 

- з бюджетом 550 1019 1628 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 257 34 

- з оплати праці 580 356 337 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 25871 5968 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 725 1145 

Усього за розділом IV 620 66947 52846 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 233306 219194 

Примітки д/н 

Керівник Жарков Людвиг Анатолiйович 

Головний бухгалтер Корзун Тетяна Василiвна 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 135611 143219 

Податок на додану вартість 015 11228 20203 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
035 124383 123016 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 110738 ) ( 101835 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 13645 21181 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 70230 33820 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 6032 ) ( 5101 ) 

Витрати на збут 080 ( 5310 ) ( 6337 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 69071 ) ( 20588 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 3462 22975 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 10 65 

Інші доходи 130 4659 3319 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 

(131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 5917 ) ( 10795 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 11382 ) ( 8753 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 6811 

- збиток 175 ( 9168 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 101 ) 



Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 7808 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 6710 

- збиток 195 ( 1360 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 6710 

- збиток 225 ( 1360 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 66914 55682 

Витрати на оплату праці 240 7523 7035 

Відрахування на соціальні заходи 250 3092 3116 

Амортизація 260 22793 22373 

Інші операційни витрати 270 6120 14621 

Разом 280 106442 102827 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 775982219 752784017 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 775982219 752784017 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 (0.00175000) 0.00891000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 (0.00175000) 0.00891000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в 

тис.грн. вiн складає:  

за 2011 рiк -0,00000175 

за 2010 рiк  0,00000891 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в 

гривнях, в тис.грн. вiн складає: 

 за 2011 рiк -0,00000175 

 за 2010 рiк  0,00000891 

Керівник Жарков Людвиг Анатолiйович 

Головний бухгалтер Корзун Тетяна Василiвна 



Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 131673 126148 

Погашення векселів одержаних 015 5100 3600 

Покупців і замовників авансів 020 304 270 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 65 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 7 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 62 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 120 0 

Інші надходження 080 18 357 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 223128 ) ( 93490 ) 

Авансів 095 ( 8942 ) ( 505 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 6222 ) ( 5785 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 8 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1143 ) ( 109 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 2482 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3894 ) ( 3221 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1293 ) ( 3828 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 1561 ) ( 273 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -108906 20746 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -108906 20746 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 2242 1006 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 5189 ) ( 5101 ) 



- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2947 -4095 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2947 -4095 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 79072 0 

Отримані позики 320 16889 2701 

Інші надходження 330 657 657 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 15973 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 6703 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 96618 -19318 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 96618 -19318 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -15235 -2667 

Залишок коштів на початок року 410 14790 15944 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 656 1513 

Залишок коштів на кінець року 430 211 14790 

Примітки д/в 

Керівник Жарков Людвиг Анатолiйович 

Головний бухгалтер Корзун Тетяна Василiвна 



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 17635 0 0 115014 0 -111395 0 0 21254 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

року 
050 17635 0 0 115014 0 -111395 0 0 21254 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

 120 0 0 0 -580 0 0 0 0 -580 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
130 0 0 0 0 0 -1360 0 0 -1360 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 



Внески до капіталу 180 78796 0 0 0 0 0 0 0 78796 

Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 280 0 0 0 18536 0 157 0 0 18693 

Разом змін в капіталі 290 78796 0 0 17956 0 -1203 0 0 95549 

Залишок на кінець року 300 96431 0 0 132970 0 -112598 0 0 116803 

Примітки  

Керівник Жарков Людвиг Анатолiйович 

Головний бухгалтер Корзун Тетяна Василiвна 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Права 

користування 

природними 

ресурсами 

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

Права 

користування 

майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 

позначення 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

об'єкти 

промислової 

властивості 

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

Авторське 

право та 

суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші 

нематеріальні 

активи 

070 32 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 32 

Разом 080 32 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 32 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 



II. Основні засоби 

Групи 

основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

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

Земельні 

ділянки 
100 7253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7253 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель 

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

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 65852 33592 103 0 0 132 132 1019 0 0 0 65823 34479 0 0 0 0 

Машини та 

обладнання 
130 200242 87301 7070 0 0 2218 738 17816 0 0 0 205094 104379 0 0 0 0 

Транспортні 

засоби 
140 21968 18546 14 0 0 197 79 624 0 0 0 21785 19091 0 0 0 0 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

150 22569 12715 62 0 0 36 27 3183 0 0 0 22595 15871 0 0 0 0 

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

Багаторічні 

насадження 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні 

засоби 
180 5636 4774 0 0 0 55 40 160 0 0 0 5581 4894 0 0 0 0 

Бібліотечні 

фонди 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

200 3249 3108 11 0 0 2 2 53 0 0 0 3258 3159 0 0 0 0 



активи 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

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

Природні 

ресурси 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна 

тара 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети 

прокату 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

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

Разом 260 326769 160036 7260 0 0 2640 1018 22855 0 0 0 331389 181873 0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 5415 3032 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 



Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 5415 3032 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

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

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 



Операційна курсова різниця 450 17745 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 

Штрафи, пені, неустойки 470 120 2027 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 52365 67044 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

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

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 5625 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 10 292 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 337 X 

Списання необоротних активів 620 X 138 

Інші доходи і витрати 630 4322 11244 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 



1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 211 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 211 

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

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану суму 

у звітному році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат іншою 

стороною, що врахована при 

оцінці забезпечення 

Залишок на 

кінець року нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 885 882 0 1047 0 0 720 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 
750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 3438 0 0 0 0 0 3438 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 4323 882 0 1047 0 0 4158 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 



1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 3502 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 213 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 267 0 0 

Будівельні матеріали  840 265 0 0 

Запасні частини 850 3089 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 70 0 0 

Незавершене виробництво 890 178 0 0 

Готова продукція 900 11593 0 0 

Товари 910 8 0 0 

Разом 920 19185 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

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

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 22479 20132 2347 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 81 81 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 



Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 7808 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 18436 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -7808 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 0 



- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -7808 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -18436 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -18436 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 22856 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0 

- з них машини та обладнання 1313 0 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 

 



XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 
Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Довгострокові 

біологічні 

активи - 

усього 

у тому числі: 

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

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

продуктивна 

худоба 
1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 

насадження 
1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

інші 

довгострокові 

біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

у тому числі: 

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

тварини на 

вирощуванні 

та відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 

активи в стані 

біологічних 

перетворень 

(крім тварин 

на 

вирощуванні 

та відгодівлі) 

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

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



інші поточні 

біологічні 

активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

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

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива 

вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 

 

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

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

у тому числі: 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

додаткові біологічні активи 

рослинництва 
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

у тому числі: 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

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

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

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

додаткові біологічні активи 

тваринництва 
1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 
1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Жарков Людвиг Анатолiйович 

Головний бухгалтер Корзун Тетяна Василiвна 

 


