ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Під тверд жую ід ентичність електронної та паперової форм інформації , що под ається д о Комісії , та д остовірність
інформації , над аної д ля розкриття в загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії .
Голова Правлiння

Кушнiр Богд ан Ярославович

(посад а)

(під пис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(д ата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
1. Загальні від омості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТ МАС"

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаход ження

Украї на, Киї вська область, д /н, м. Бровари, 07400,
бульвар Незалежностi, буд . 53

1.4. Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

00203594

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(04594) 50242, (04594) 50242

1.6. Електронна поштова ад реса

zatbzp@ukr.net

2. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії

27.04.2013
(д ата)

2.2. Річна інформаця опублікована у
82, бюлетень "Від омості НКЦПФР"

30.04.2013

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

(д ата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.bzp.com.ua
(ад реса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013
(д ата)

ЗМІСТ
1. Основні від омості про емітента:
а) ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента

X

б) інформація про д ержавну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні вид и д іяльності

X

ґ) інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності
д ) від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
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, паї в)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці

X

4. Інформація про посад ових осіб емітента:
а) інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

X

б) інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про д ивід енд и
8. Інформація про юрид ичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Від омості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похід ні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного період у
д ) інформація щод о вид аних сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господ арську д іяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щод о вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої прод укції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного період у

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 співвід ношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щод о співвід ношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну д ату після змін іпотечних активів у склад і
іпотечного покриття, які від булися протягом звітного період у
в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів д о склад у іпотечного покриття
г) від омості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за вид ами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного період у

ґ) від омості щод о під став виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які склад ають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кред итними
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено д о склад у
іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щод о реєстру іпотечних активів
20. Основні від омості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за положеннями (станд артами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що провод ились у звітному році (д ля акціонерних
товариств) (д од ається д о паперової форми при под анні інформації д о Комісії )

X

27. Ауд иторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій під приємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом перед ачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)
30. Примітки
Емiтент не належить д о буд ь-яких об`єд нань пiд приємств. Послугами рейтингових агентств не користовувалися.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
Облiгацiї (буд ь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi
папери, крiм акцiй, не випускались. Гарантiї третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв не над авалися.
Т овариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Iпотечне
покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не випускались. Реєстр iпотечних активiв вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не
випускались. Емiтент cклад ає фінансову звітність за міжнарод ними станд артами, тому фiнансова звiтнiсть склад ена
вiд оповiд но д о положень (станд артiв) бухгалтерського обліку не над ається. Звiт про стан об`єкта нерухомостi
вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї , виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi,
товариством не випускались. Замовлених та/або вид аних сертифікатів протягом звітного період у не було.
Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає код ексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення практики корпоративного управлiння" не вказана
д ата його прийняття. Т овариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не
заповнюється. "Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності" не навод иться, оскільки
товариство не має лiцензiй (д озволи) на окремi вид и д iяльностi. Інформація про іпотечні цінні папери від повід но д о
розд ілу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Рішення Д КЦПФР №1591 від 19.12.2006)
протягом звітного період у не виникала. За результатами звітного та поперед нього років рішення про виплату
д ивід енд ів не приймалося.

Основні відомості про емітента
1. Ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента
1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТ МАС"

1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ МАС"

1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.4. Поштовий інд екс

07400

1.5. Область, район

Киї вська область, д /н

1.6. Населений пункт

м. Бровари

1.7. Вулиця, буд инок

бульвар Незалежностi, буд . 53

2. Інформація про д ержавну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свід оцтва

ААВ 875782

2.2. Д ата д ержавної реєстрації

16.08.1995

2.3. Орган, що вид ав свід оцтво

Виконавчий комітет Броварської міської рад и Киї вської
області

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

22000000

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

22000000

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

3.2. МФО банку

300012

3.3. Поточний рахунок

26007601002707

3.4. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

3.5. МФО банку

300012

3.6. Поточний рахунок

26005601002710

4 . Основні вид и д іяльності
Код за КВЕД

Найменування

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господ арського призначення

47.78

Розд рібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності*
Вид
д іяльності

Номер ліц ензії
(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний орган, що
вид ав

Д ата закінчення д ії ліц ензії
(д озволу)

1

2

3

4

5

Від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
Найменування об’єд нання Місц езнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оц інки емітента або
ц інних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або
ц інних паперів емітента

1

2

3

4

Інформація про органи управління емітента

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

Засновником є ОООП«
Броварський завод пластмас»
(вiд соток акцiй на д ату
заснування)
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
Усього

Код за
ЄД РПОУ
засновника
та/або
учасника
д /н

Місц езнаход ження

Украї на,
Киї вська область, д /н,
07400, м. Бровари,
промвузол, масив

Серія, номер, д ата вид ачі та
найменування органу, який вид ав
паспорт*

Від соток акц ій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

100

Від соток акц ій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Серед ньооблікова чисельність працівників облікового склад у 132 особи. Серед ня численність позаштатних
працівників - 4 особи. Серед ня численність осіб, які працюють за сумісництвом 3 особи. Чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (д ня, тижня) 13 осіб. Фонд оплати праці, 3965,4 тис.грн. Факти змiни
розмiру фонд у оплати працi: Збiльшився у порiвняннi з поперед нiм роком на 327,5 тис.грн. Кад рова політика емітента
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації ї ї працівників операційним потребам емітента: Кад рова програма
направлена на постійну роботу по під вищенню кваліфікації працівників робітничих професій на власній базі та в
учбових центрах.

Інформація про посад ових осіб емітента
Посад а

Член правління - головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Свирид Наталiя Вiкторiвна
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1956

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

26

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Т ОВ «Укрсвітло», д иректор

Опис

Виконавчим органом Т овариства, що зд ійснює керівництво його
поточною д іяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління (у
склад і правління): 1) розробка та затверд ження поточних фінансовогоспод арських планів і оперативних завд ань Т овариства та
забезпечення ї х реалізації ; затверд ження планів роботи Правління; 2)
розробка бізнес-планів, програм фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства від повід но д о основних напрямків д іяльності Т овариства,
затверд жених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку
Т овариства, а також планів розпод ілу прибутку Т овариства, які
затверд жуються Загальними зборами, а також затверд ження планів
поточної д іяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку
Т овариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5)
вирішення буд ь-яких інших питань поточної д іяльності Т овариства і
виконання інших функцій, крім тих, які Статутом від несено д о
компетенції інших органів Т овариства. Обов'язки члена правління: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства. Повноваження головного
бухгалтера: д авати пiд поряд кованим йому спiвробiтникам i службам
д оручення, завд ання по колу питань, що вход ять д о його
функцiональних обов`язкiв; Контролювати своєчасне виконання
завд ань i окремих д оручень пiд леглими йому працiвниками; Запитувати
та од ержувати необхiд нi матерiали та д окументи, що вiд носяться д о
питань д iяльностi Головного бухгалтера; Вступати у вiд носини з
пiд розд iлами стороннiх установ i органiзацiй д ля вирiшення
оперативних питань виробничої д iяльностi, що вход ить в компетенцiю
Головного бухгалтера; Пред ставляти iнтереси пiд приємства у стороннiх
органiзацiй з питань, що належать д о компетенцiї Головного
бухгалтера. Обов'язки головного бухгалтера: забезпечує д отримання
встановлених єд иних метод ологiчних засад бухгалтерського облiку,
склад ання та под ання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
органiзує контроль за вiд ображенням на рахунках бухгалтерського
облiку всiх бухгалтерських операцiй; бере участь в оформленi
матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiд шкод уванням витрат вiд
нестачi, крад iжки i псування активiв; контролює за ефективним
використанням матерiальних ресурсiв; виконує рiшення вищого органу
управлiння вiд повiд но д о Статуту Т овариства. Винагород у у 2012 році
за виконання обов'язків члена правління не отримувала, за виконання
обов'язків головного бухгалтера винагород у не отримувала, у
натуральній формі винагород у не отримувала. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Стаж керівної
роботи 26 років. Перелiк поперед нiх посад : Інженер-економіст,
начальник від д ілу, головний економіст, д иректор. Посад ова особа не
обiймає посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах. Протягом звiтного
року змiн у персональному склад i стосовно посад ової особи не було.
Посад ова особа не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Акулова Марина Євгенiвна
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1975

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

1

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Пред ставництво «Юкепітал Партнер Холд инг Лімітед », заступник
д иректора

Опис

Ревізійна комісія є органом Т овариства, який зд ійснює перевірку
фінансово-господ арської д іяльності Т овариства та обирається
Загальними зборами. Повноваження Голови ревізійної комісії : - брати
участь у засід аннях Нагляд ової рад и та виконавчого органу у випад ках,
перед бачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями
Т овариства; - організовувати перевірку та під тверд ження д остовірності

та повноти д аних фінансової звітності Т овариства від повід но д о
Міжнарод них станд артів бухгалтерської звітності незалежним
ауд итором згід но з чинним законод авством Украї ни; - вимагати
над ання всіх бухгалтерських, фінансових та інших д окументів
Т овариства, залучати д о своєї роботи незалежних ауд иторів за рахунок
Т овариства (за винятком встановлених законом випад ків), отримувати
особисті пояснення від посад ових осіб та працівників Т овариства.
Обов'язки Голови ревізійної комісії : д іяти в інтересах Т овариства,
д обросовісно, розумно та не перевищувати свої х повноважень; керуватися у свої й д іяльності чинним законод авством Украї ни,
Статутом Т овариства, іншими внутрішніми д окументами Т овариства.
Винагород у (в т.ч. в натуральнiй формi) у 2012 роцi не отримувала.
Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має.
Стаж керівної роботи 1 рік. Перелiк поперед нiх посад : Менед жер,
д иректор, заступник д иректора. Посад ова особа обiймає посад у Члена
нагляд ової рад и ПАТ «Киї врічпорт» , місцезнаход ження 04080, м. Киї в,
вул. Верхній Вал, 70. Протягом звiтного року змiн у персональному
склад i стосовно посад ової особи не було. Посад ова особа не над ала
згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член Нагляд ової рад и

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Iващенко Олег Iванович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1969

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ЗАТ »Боссем», Голова правління

Опис

Нагляд ова рад а Т овариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції , визначеної Статутом,
положенням про Нагляд ову рад у та законод авством, контролює та
регулює д іяльність Правління. Повноваження Члена нагляд ової рад и (у
склад і нагляд ової рад и): 1) затверд ження в межах своєї компетенції
внутрішніх положень, пов’язаних з д іяльністю Т овариства; 2) під готовка
поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення про д ату ї х
провед ення та про включення пропозицій д о поряд ку д енного, крім
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про провед ення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та д оручень, перед аних Нагляд овій рад і Загальними
зборами. Обов'язки Члена нагляд ової рад и: - д іяти в інтересах
Т овариства, д обросовісно, розумно та не перевищувати свої х
повноважень; - керуватися у свої й д іяльності чинним законод авством
Украї ни, Статутом Т овариства, іншими внутрішніми д окументами
Т овариства. Розмір виплаченої винагород и у 2012 році склад ає 60000
грн, у натуральній формі винагород у не отримував. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Стаж керівної
роботи 3 роки. Перелiк поперед нiх посад : Військовослужбовець,
начальник від д ілу, заступник д иректора, Голова правління. Посад ова
особа не обiймає посад у Заст. Д иректора Т ОВ «Офіс Лайн»,
місцезнаход ження 04119, м.Киї в, вул. Д егтярівська, буд инок 21.
Протягом звiтного року змiн у персональному склад i стосовно
посад ової особи не було. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член Нагляд ової Рад и

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Циганков Волод имир Михайлович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1952

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Т ОВ «Д ирект Інвестмент», заступник д иректора

Опис

Нагляд ова рад а Т овариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції , визначеної Статутом,
положенням про Нагляд ову рад у та законод авством, контролює та
регулює д іяльність Правління. Повноваження Члена нагляд ової рад и (у
склад і нагляд ової рад и): 1) затверд ження в межах своєї компетенції
внутрішніх положень, пов’язаних з д іяльністю Т овариства; 2) під готовка
поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення про д ату ї х
провед ення та про включення пропозицій д о поряд ку д енного, крім
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття

рішення про провед ення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та д оручень, перед аних Нагляд овій рад і Загальними
зборами. Обов'язки Члена нагляд ової рад и: - д іяти в інтересах
Т овариства, д обросовісно, розумно та не перевищувати свої х
повноважень; - керуватися у свої й д іяльності чинним законод авством
Украї ни, Статутом Т овариства, іншими внутрішніми д окументами
Т овариства. Розмір виплаченої винагород и у 2012 році склад ає 60000
грн, у натуральній формі винагород у не отримував. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Стаж керівної
роботи 16 років. Перелiк поперед нiх посад : Заступник голови
д ержад міністрації , заввід д ілом КРУ, начальник д епартаменту НД І,
генеральний д иректор, голова правління. Посад ова особа не обiймає
посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах. Протягом звiтного року змiн у
персональному склад i стосовно посад ової особи не було. Посад ова
особа не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Голова Нагляд ової Рад и

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Iрклiєнко Юрiй Петрович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1967

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Т ОВ «Д ирект Інвестмент», д иректор

Опис

Нагляд ова рад а Т овариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції , визначеної Статутом,
положенням про Нагляд ову рад у та законод авством, контролює та
регулює д іяльність Правління. Повноваження Голови нагляд ової рад и
(у склад і нагляд ової рад и): 1) затверд ження в межах своєї компетенції
внутрішніх положень, пов’язаних з д іяльністю Т овариства; 2) під готовка
поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення про д ату ї х
провед ення та про включення пропозицій д о поряд ку д енного, крім
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про провед ення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та д оручень, перед аних Нагляд овій рад і Загальними
зборами. Обов'язки Голови нагляд ової рад и: - організовує ї ї роботу; скликає засід ання Нагляд ової рад и та головує на них; - від криває та
головує на загальних зборах акціонерів; - організовує обрання секретаря
Загальних зборів; зд ійснює інші обов'язки, перед бачені Статутом та
Положенням про Нагляд ову рад у. Розмір виплаченої винагород и у 2012
році склад ає 84000 грн, у натуральній формі винагород у не отримував.
Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має.
Стаж керівної роботи 17 років. Перелiк поперед нiх посад : Под атковий
інспектор,головний бухгалтер, д иректор. Посад ова особа обiймає
посад у Д иректора Т ОВ « Синбіас Фарм», місцезнаход ження 83030, м.
Д онецьк, вул. 230 Стрілкової Д ивізії , 13, д . Посад ова особа обiймає
посад у Д иректора Т ОВ «Алюр Інвест», місцезнаход ження 04107, м.
Киї в, Печенізька вул., 32. Протягом звiтного року змiн у персональному
склад i стосовно посад ової особи не було. Посад ова особа не над ала
згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Голова Правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кушнiр Богд ан Ярославович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1952

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

39

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ "Прилуки-Пластмас", технічний д иректор

Опис

Виконавчим органом Т овариства, що зд ійснює керівництво його
поточною д іяльністю, є Правління. Повноваження Голови правління (у
склад і правління): 1) розробка та затверд ження поточних фінансовогоспод арських планів і оперативних завд ань Т овариства та
забезпечення ї х реалізації ; затверд ження планів роботи Правління; 2)
розробка бізнес-планів, програм фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства від повід но д о основних напрямків д іяльності Т овариства,
затверд жених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку
Т овариства, а також планів розпод ілу прибутку Т овариства, які
затверд жуються Загальними зборами, а також затверд ження планів
поточної д іяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку
Т овариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5)

вирішення буд ь-яких інших питань поточної д іяльності Т овариства і
виконання інших функцій, крім тих, які Статутом від несено д о
компетенції інших органів Т овариства. Обов'язки Голови правління: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства. Винагород у (в т.ч. в натуральнiй
формi) у 2012 роцi не отримував. Непогашених суд имостей за корисливi
та посад овi злочини не має. Стаж керівної роботи 39 років. Перелiк
поперед нiх посад : Майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху,
заступник д иректора, технічний д иректор. Посад ова особа не обiймає
посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах. Протягом звiтного року змiн у
персональному склад i стосовно посад ової особи не було. Посад ова
особа не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член правління-технічний д иректор

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Руд ь Валерій Анд рійович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, вид аний Комунарським РВ УМВС Украї ни в Запорізькій області

Рік народ ження**

1953

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

36

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ »Рад икал», заступник д иректора з виробництва

Опис

Виконавчим органом Т овариства, що зд ійснює керівництво його
поточною д іяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління (у
склад і правління): 1) розробка та затверд ження поточних фінансовогоспод арських планів і оперативних завд ань Т овариства та
забезпечення ї х реалізації ; затверд ження планів роботи Правління; 2)
розробка бізнес-планів, програм фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства від повід но д о основних напрямків д іяльності Т овариства,
затверд жених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку
Т овариства, а також планів розпод ілу прибутку Т овариства, які
затверд жуються Загальними зборами, а також затверд ження планів
поточної д іяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку
Т овариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5)
вирішення буд ь-яких інших питань поточної д іяльності Т овариства і
виконання інших функцій, крім тих, які Статутом від несено д о
компетенції інших органів Т овариства. Обов'язки Члена правління: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства. Винагород у (в т.ч. в натуральнiй
формi) у 2012 роцi не отримував. Непогашених суд имостей за корисливi
та посад овi злочини не має. Стаж керівної роботи 36 років. Перелiк
поперед нiх посад : Майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху,
заступник д иректора. Посад ова особа не обiймає посад и на буд ь-яких
iнших пiд приємствах. Протягом звiтного року змiн у персональному
склад i стосовно посад ової особи не було. Посад ова особа не над ала
згод и на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член правління- д иректор з виробництва

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Вітер Конон Анд рійович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1942

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

38

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Д ніпропетровський хіміко-технологічний інститут, студ ент

Опис

Виконавчим органом Т овариства, що зд ійснює керівництво його
поточною д іяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління (у
склад і правління): 1) розробка та затверд ження поточних фінансовогоспод арських планів і оперативних завд ань Т овариства та
забезпечення ї х реалізації ; затверд ження планів роботи Правління; 2)
розробка бізнес-планів, програм фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства від повід но д о основних напрямків д іяльності Т овариства,
затверд жених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку
Т овариства, а також планів розпод ілу прибутку Т овариства, які
затверд жуються Загальними зборами, а також затверд ження планів
поточної д іяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку
Т овариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5)
вирішення буд ь-яких інших питань поточної д іяльності Т овариства і

виконання інших функцій, крім тих, які Статутом від несено д о
компетенції інших органів Т овариства. Обов'язки Члена правління: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства. Винагород у (в т.ч. в натуральнiй
формi) у 2012 роцi не отримував. Непогашених суд имостей за корисливi
та посад овi злочини не має. Стаж керівної роботи 38 років. Перелiк
поперед нiх посад : Майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху,
студ ент. Посад ова особа не обiймає посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах. Протягом звiтного року змiн у персональному склад i
стосовно посад ової особи не було. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член правління- комерційний д иректор

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Бельський Богд ан Ед уард ович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1978

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ »Од еський портовий холод ильник», керівник комерційного від д ілу

Опис

Виконавчим органом Т овариства, що зд ійснює керівництво його
поточною д іяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління (у
склад і правління): 1) розробка та затверд ження поточних фінансовогоспод арських планів і оперативних завд ань Т овариства та
забезпечення ї х реалізації ; затверд ження планів роботи Правління; 2)
розробка бізнес-планів, програм фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства від повід но д о основних напрямків д іяльності Т овариства,
затверд жених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку
Т овариства, а також планів розпод ілу прибутку Т овариства, які
затверд жуються Загальними зборами, а також затверд ження планів
поточної д іяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку
Т овариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5)
вирішення буд ь-яких інших питань поточної д іяльності Т овариства і
виконання інших функцій, крім тих, які Статутом від несено д о
компетенції інших органів Т овариства. Обов'язки Члена правління: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства. Винагород у (в т.ч. в натуральнiй
формi) у 2012 роцi не отримував. Непогашених суд имостей за корисливi
та посад овi злочини не має. Стаж керівної роботи 11 років. Перелiк
поперед нiх посад : Керівник комерційного від д ілу. Посад ова особа не
обiймає посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах. Протягом звiтного
року змiн у персональному склад i стосовно посад ової особи не було.
Посад ова особа не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.

Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента
Посад а

1

Прізвище,
Паспортні д ані
Д ата
Кількість
Від
Кількість за вид ами акц ій
ім'я, по
фізичної особи внесення
акц ій
загальної
прості
прості на
привілейовані привілейовані
батькові
(серія, номер,
до
(штук)
кількості
іменні пред 'явника
іменні
на
фізичної
д ата вид ачі,
реєстру
акц ій (у
пред 'явника
особи або
орган, який
від сотках)
повне
вид ав)* або
найменування ід ентифікац ійний
юрид ичної
код за ЄД РПОУ
особи
юрид ичної особи
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правління

Кушнір Богд ан
Ярославович

д /н, д /н, д /н

47

0.0021

47

0

0

0

Голова
нагляд ової
рад и

Ірклієнко Юрій
Петрович

д /н, д /н, д /н

10

0.0005

10

0

0

0

Член
правління головний
бухгалтер

Свирид Наталiя д /н, д /н, д /н
Вiкторiвна

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Акулова Марина д /н, д /н, д /н
Євгенiвна

0

0

0

0

0

0

Член
нагляд ової
рад и

Iващенко Олег
Iванович

0

0

0

0

0

0

д /н, д /н, д /н

рад и
Член
нагляд ової
рад и

Циганков
Волод имир
Михайлович

д /н, д /н, д /н

0

0

0

0

0

0

Член
правліннятехнічний
д иректор

Руд ь Валерій
Анд рійович

д /н, д /н, д /н

18

0.008

18

0

0

0

Член
Вітер Конон
правлінняАнд рійович
д иректор з
виробництва

д /н, д /н, д /н

28

0.0013

28

0

0

0

Член
Бельський
правлінняБогд ан
комерційний Ед уард ович
д иректор

д /н, д /н, д /н

0

0

0

0

0

0

103

0.0119

103

0

Усього

0

Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента
Найменування Ід ентифікац ійний Місц езнаход ження
Д ата
Кількість
Від
юрид ичної
код за ЄД РПОУ
внесення
акц ій
загальної
особи
до
(штук)
кількості
реєстру
акц ій (у
від сотках)

Кількість за вид ами акц ій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред 'явника
іменні
на
пред 'явника

Т овариство з
34191380
обмеженою
вiд повiд альнiстю
"АКТ ИВ
МЕНЕД ЖМЕНТ "

Украї на,
Киї вська область,
д /н, 04119, м. Киї в,
вул. Д егтярівська,
буд . 21

341150

15.5068

341150

0

0

0

АЙВЕСК IНК

1050411

Британськi Вiргiнськi
острови , д /н, 3321,
Роуд Т аун, д /н

549850

24.9932

549850

0

0

0

Пелхем Сейлз
Компанi Лiмiтед

270215

Британськi Вiргiнськi
острови , д /н, 362,
Роуд Т аун, д /н

548847

24.9476

548847

0

0

0

Публічне
акціонерне
товариство
«Буд шляхмаш»

14310164

Украї на,
Киї вська область,
д /н, 04119, м. Киї в,
вул. Д егтярівська, 21

374910

17.04

374910

0

0

0

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
найменування органу, який вид ав
паспорт**

Усього

Д ата
Кількість
Від
внесення
акц ій
загальної
до
(штук)
кількості
реєстру
акц ій (у
від сотках)
1814757

82.4876

Кількість за вид ами акц ій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред 'явника
іменні
на
пред 'явника

1814757 0

0

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Д ата провед ення

20.04.2012

Кворум зборів**

82.52

Опис

ПИТ АННЯ ПОРЯД КУ Д ЕННОГО: 1 Про обрання лічильної комісії зборів. 2. Про поряд ок
провед ення зборів. 3. Затверд ження річного звіту товариства за 2011 рік. 4. Розпод іл
прибутку і збитків товариства. 5. Затверд ження висновків Ревізійної комісії товариства
за 2011 рік. 6. Прийняття рішень за наслід ками розгляд ів звітів Нагляд ової рад и,
Ревізійної комісії та Правління. 7. Затверд ження умов контрактів з головою та членами
Нагляд ової рад и товариства. 8. Про внесення змін д о статуту товариства шляхом
затверд ження нової ред акції . 9. Щод о припинення повноважень лічильної комісії
зборів. Осіб, що под авали пропозиції д о переліку питань д о поряд ку д енного, не було.
Ініціатором провед ення загальних зборів була Нагляд ова рад а Т овариства.
РЕЗУЛЬТ АТ И РОЗГЛЯД У ПРИТ АНЬ ПОРЯД КУ Д ЕННОГО: 1.Повноваження лічильної
комісії перед ати зберігачу Т ОВ «Інвест-М», у зв’язку з чим укласти від повід ну угод у з
Т ОВ «Інвест-М», істотними умовами такого д оговору є: вартість над аних послуг 100,00 грн. 2. Запропонований поряд ок провед ення та секретар зборів – затверд жені.
3.Річний звіт ПАТ «БЗП» за 2011 рік – затверд жений. 4.Прибуток, отриманий
Т овариством у 2011 році у розмірі 2 810 000,00 грн. направити на мод ернізацію,
прид бання основних засобів та покриття збитків минулих років. 5.Звіт та висновки
Ревізійної комісії ПАТ «БЗП» за 2011 рік – затверд ити. 6. Звіт Нагляд ової рад и за
2011 рік – затверд ити, звіт Правління за 2011 рік – затверд ити, Д од аткові д оручення
Нагляд овій рад і, Ревізійні комісії та Правлінню, окрім таких, що перед бачені Статутом
ПАТ «БЗП» та чинним законод авством Украї ни – від сутні. 7. Контракти з головою
Нагляд ової рад и та членами Нагляд ової рад и – затверд ити. Уповноважити Голову
правління ПАТ “БЗП” Кушніра Б.Я.. під писати контракти. 8. Статут Публічного
акціонерного товариства «Броварський завод пластмас» викласти та затверд ити у
новій ред акції : - д оручити голові Зборів під писати нову ред акцію статуту ПАТ «БЗП», д оручити голові Правління зд ійснити всі необхід ні д ії щод о д ержавної реєстрації
нової ред акції статуту ПАТ «БЗП», - встановити, що Статут ПАТ «БЗП» у новій
ред акції , прийнятий цими Загальними зборами акціонерів, набуває чинності з моменту
його д ержавної реєстрації . 9.У зв’язку із вичерпаним переліком питань поряд ку
д енного повноваження лічильної комісії припинити.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юрид ичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Т овариство з обмеженою від повід альністю «Ауд иторська фірма «
ЛИСЕНКО»

Організаційноправова форма

Т овариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

35796588

Місцезнаход ження

Украї на, Киї вська область, д /н, м. Полтава, 36014, вул. Фрунзе, 2

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

4169

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Ауд иторська палата Украї ни

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 26.06.2008
Міжміський код та телефон

050 5582871

Факс

д /н

Вид д іяльності

Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги емiтенту

Опис

Пiд тверд ження д остовiрностi фiнансової звiтностi емiтента за 2012 рiк.

Повне найменування юрид ичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Приватне акціонерне товариство «Всеукраї нський д епозитарій цінних
паперів»

Організаційноправова форма

Приватне акціонерне товариство

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

35917889

Місцезнаход ження

Украї на, Киї вська область, д /н, м. Киї в, 04107, вул. Т ропініна, буд .7-Г

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

АВ №498004

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 19.11.2009
Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

(044) 5854240

Вид д іяльності

Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну д iяльнiсть
д епозитарiю

Опис

станом на 31.12.2012 перейменовано у Т ОВ "Розрахунковий центр"

Повне найменування юрид ичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Т овариство з обмеженою від повід альністю «Інвест-М»

Організаційноправова форма

Т овариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

23508273

Місцезнаход ження

Украї на, Киї вська область, д /н, м. Киї в, 04119, вул. Д егтярівська, буд .21
А

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

АВ 581186

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 19.04.2011
Міжміський код та телефон

044-364-32-08

Факс

044-364-32-09

Вид д іяльності

Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну д iяльнiсть
зберігача

Опис

д /н

Повне найменування юрид ичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Т овариство з обмеженою вiд повiд альнiстю Ауд иторська фiрма "Ауд ит
плюс облiк"

Організаційноправова форма

Т овариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

33212603

Місцезнаход ження

Украї на, Киї вська область, д /н, м. Бровари, 07400, "БЗП" к. 606

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

3520

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Ауд иторська палата Украї ни

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 28.01.2010
Міжміський код та телефон

(04594) 6-64-60

Факс

(04594) 92-3-72

Вид д іяльності

Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги емiтенту

Опис

Пiд тверд ження д остовiрностi фiнансової звiтностi емiтента за 2011 рiк.

Інформація про випуски акцій
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування
Міжнарод ний
свід оц тва
органу, що
ід ентифікац ійний
про
зареєстрував
номер
реєстрац ію
випуск
випуску

1

2

3

11.07.2011

290/10/1/11

Т ериторiальне
управлiння
Д ержавної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фонд ового
ринку в м. Києвi
та Киї вськiй
областi

Т ип ц інного
папера

4

Форма
Номінальна Кількість Загальна
Частка у
існування та
вартість
акц ій
номінальна статутному
форма випуску
(грн.)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн.)
від сотках)

5

д /н

6

7

8

Акція проста
Безд окументарні 10
безд окументарна іменні
іменна

2200000

9
22000000

10
100

Акції Т овариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Фактів лістингу/д елістингу цінних паперів емітента на
фонд ових біржах не було. Д од аткової емiсiї не зд ійснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося. Д острокового погашення не було.

Процентні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна
Проц ентна
Т ермін
Сума
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна ставка за
виплати виплачених погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
облігац іями проц ентів проц ентів
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
(у
за звітний
випуску
від сотках)
період
(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д исконтні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
свід оц тва
про
реєстрац ію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

Номінальна Кількість
вартість
у
(грн.)
випуску
(штук)
4

Форма
існування
та форма
випуску

5

Загальна
Д ата
номінальна погашення
вартість
облігац ій
(грн.)

6

7

8

Цільові (безпроцентні) облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна Найменування
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна
товару
погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
(послуги), під
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
який
випуску
зд ійснено
випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Д ата реєстрац ії
випуску

Вид ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1

2

3

4

5

Інформація про похід ні цінні папери
Д ата
реєстрац ії
випуску

1

Номер
Вид
Різновид Серія
Строк
Строк
Строк
Кількість Обсяг Характерристика
свід оц тва похід них похід них
розміщення
д ії
(термін) похід них випуску базового активу
про
ц інних
ц інних
виконання ц інних
(грн.)
реєстрац ію паперів паперів
паперів
випуску
у
випуску
(шт.)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Опис бізнесу
Важливі под ії розвитку (в
тому числі злиття, под іл,
приєд нання, перетворення,
вид іл)

Публiчне акцiонерне товариство "Броварський завод пластмас" багато рокiв займає
провiд нi позицiї серед найбiльших пiд приємств Украї ни в галузi переробки пластичних
мас. Iз д ня свого заснування - 22 березня 1966 року - завод постiйно нарощує свiй
виробничий потенцiал, д инамiчно розвивається, освоює новi прогресивнi технологiї
переробки полiмерних матерiалiв у вироби, використовуючи облад нання провiд них
австрiйських, нiмецьких та вiтчизняних виробникiв. Iз 1966 по 1991 рiк Броварський
завод пластмас носить статус д ержавного пiд приємства "Броварський завод
пластмас", iз 1991 по 1994 рiк - оренд ного пiд приємства "Броварський завод
пластмас", iз 1995 по 2011 рiк - закритого акцiонерного товариства "Броварський
завод пластмас", iз 2011 року - публiчне акцiонерне товариство "Броварський завод
пластмас". За звітний період злиття, под ілу, приєд нання, перетворення, вид iлу не
було.

Організаційна структура
емітента, д очірні
під приємства, філії ,
пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі у
від повід ності з поперед нім
звітним період ом

ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ МАС" не має д очірніх під приємств, філій,
пред ставництв або інших від окремлених структурних під розд ілів. Мiсцезнаход ження
Т овариства: Украї на, Киї вська область, м. Бровари, 07400, бульвар Незалежностi, буд .
53. При нинi д iючiй структурi д осягнута значна ефективнiсть управлiння та
використання ресурсiв. Оренд ованих основних засобів немає. Змін в організаційній
структурі порівняно з поперед нім звітним період ом не було.

Буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх
осіб, що мали місце
протягом звітного період у,
умови та результати цих
пропозицій

Буд ь-яких пропозицiй щод о реорганiзацiї Т овариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiод у не над ход ило.

Опис обраної облікової
політики (метод
нарахування амортизації ,
метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік вед еться автоматизовано, від повід но д о Закону Украї ни "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Украї ні" № 996- ХІУ від 16.07.1999р., з
використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку і з використанням МСФЗ.
Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С. На
під приємстві розроблена і затверд жена наказом генерального д иректора облікова
політика під приємства. Д ані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських
регістрах, головній книзі і балансі та під тверд жуються первинними д окументами.
Метод нарахування амортизації : Прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів:
Первісна вартість. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: За
собівартістю.

Т екст ауд иторського
висновку

АУД ИТ ОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУД ИТ ОРА)
щод о поперед ньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ МАС», яка склад ена від повід но д о МСФЗ за рік, що
закінчився 31 груд ня 2012 року.
Правлінню ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ МАС»,
Акціонерам ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ МАС»»
ЗВІТ ЩОД О ПОПЕРЕД НЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ НОСТ І
Ми провели ауд ит поперед ньої фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «Броварський завод пластмас» (код ЄД РПОУ 00203594;
місцезнаход ження: бул. Незалежності буд .53 , м. Бровари, Киї вська обл..07400;
юрид ична ад реса: бул. Незалежності буд .53 , м. Бровари, Киї вська обл..07400;), що
д од ається, склад еної на бланках типових форм, що затверд жені наказами
Міністерства фінансів Украї ни д ля річної фінансової звітності, склад еної по П(С)БО, і
включають:
- Баланс станом на 31.12.2012 року ( Форма №1 );
- Звіт про фінансові результати за 2012 рік ( Форма №2 );
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік ( Форма №3 );
- Звіт про власний капітал за 2012 рік ( Форма №4 );
- Стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інші примітки, включаючи
інформацію, яка пояснює вплив переход у з поперед ньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ, (над алі разом – «поперед ня фінансова звітність»).
Поперед ню фінансову звітність було склад ено управлінським персоналом із

використанням описаної у примітках д о цієї звітності концептуальної основи
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того
вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця поперед ня фінансова звітність склад ена з метою формування інформації , яка
буд е використана д ля під готовки порівняльної інформації при під готовці першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих
коригувань, які буд уть зроблені в разі змін вимог станд артів та тлумачень, що буд уть
використані при склад анні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013
року.
Від повід альність управлінського персоналу за поперед ню фінансову звітність
Управлінський персонал несе від повід альність за склад ання поперед ньої фінансової
звітності згід но з вищезазначеною концептуальною основою спеціального
призначення, описаною в примітках д о цієї поперед ньої фінансової звітності.
Управлінський персонал також несе від повід альність за такий внутрішній контроль,
який він визначає потрібним д ля того, щоб забезпечити склад ання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслід ок шахрайства або помилки.
Від повід альність ауд итора
Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї поперед ньої фінансової
звітності на основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми провели ауд ит
від повід но д о Міжнарод них станд артів ауд иту. Ці станд арти вимагають від нас
д отримання етичних вимог, а також планування й виконання ауд иту д ля отримання
д остатньої впевненості, що поперед ня фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Ауд ит перед бачає виконання ауд иторських процед ур д ля отримання ауд иторських
д оказів стосовно сум та розкриттів у поперед ній фінансовій звітності. Вибір процед ур
залежить від суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
поперед ньої фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що стосуються
склад ання суб’єктом господ арювання поперед ньої фінансової звітності з метою
розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою
висловлення д умки щод о ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господ арювання. Ауд ит включає також оцінку від повід ності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального под ання поперед ньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля
висловлення нашої д умки.
Висловлення д умки
Висновок
На нашу д умку, поперед ня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства
«Броварський завод пластмас» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на
зазначену д ату, склад ена в усіх суттєвих аспектах від повід но д о концептуальної
основи спеціального призначення, описаної в примітках д о цієї поперед ньої
фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щод о
станд артів та тлумачень, що, як очікується, буд уть чинними, та облікових політик, що,
як очікується, буд уть прийняті на д ату, коли управлінський персонал під готує перший
повний пакет фінансової звітності згід но з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щод о використання
Ми звертаємо увагу на примітки д о поперед ньої фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства «Броварський завод пластмас», які пояснюють ймовірність
внесення коригувань у вхід ні залишки балансу на 01.01.2012 р. та поперед ню
фінансову звітність за 2012 рік під час склад ання балансу першого повного пакету
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Т акож звертаємо увагу на те, що
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти
про фінансовий результат), по д ва Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний
д охід ), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і від повід ні примітки
(в тому числі порівняльну інформацію д о всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може
забезпечити д остовірне від ображення фінансового стану Публічного акціонерного
товариства «Броварський завод пластмас», результатів його операційної д іяльності
та руху грошових коштів згід но з МСФЗ. Наша д умка не мод ифікована щод о цього
питання.
Поперед ню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Броварський
завод пластмас» було склад ено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на

МСФЗ. Т аким чином, поперед ня фінансова звітність Публічного акціонерного
товариства «Броварський завод пластмас» може бути не прийнятною д ля інших цілей.
Цей ауд иторський висновок (звіт незалежного ауд итора) може бути пред ставлено
від повід ним органам Національної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку.
Звіт щод о вимог інших законод авчих і нормативних актів
Цей розд іл ауд иторського висновку ( звіту незалежного ауд итора ) під готовлено
від повід но д о «Вимог д о ауд иторського висновку при розкритті інформації емітентами
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверд жених рішенням
Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку 29.09.2011р. №1360
Від повід ність вартості чистих активів вимогам законод авства
Процед ури щод о перевірки вартості чистих активів було виконано шляхом
співставлення оціненої суми власного капіталу Т овариства станом на 31.12.2012 року,
яка зазначена у поперед ньому звіті про фінансовий стан, із зареєстрованою і
фактично сплаченою сумою статутного капіталу Т овариства на цю саму д ату.
Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмір статутного капіталу Т овариства
становить 22 000 тис. грн., який повністю сплачений. Резервний капітал не
сформовано. Визначена у поперед ній фінансовій звітності вартість чистих активів
(власного капіталу) станом на 31.12.2012 року становить 29672 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року чисті активи товариства перевищують статутний капітал на
7 672 тис. грн., що зад овольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал
акціонерного товариства.
Від повід ність між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та іншою інформацією,
що розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о Комісії разом з
фінансовою звітністю.
Під час виконання завд ання ауд итор зд ійснив ауд иторські процед ури щод о
виявлення наявності суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що
під лягала ауд иту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у від повід ності
з МСА 720 «Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в д окументах, що
містять перевірену ауд итором фінансову звітність». Ауд итором була провед ена
перевірка «Звіту про корпоративне управління» на від повід ність вимогам Рішення від
20.10.2011 N 1482 Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку «Зміни д о
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».
В результаті провед ення ауд иторських процед ур нами не було встановлено фактів
наявності суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту,
та цією іншою інформацією. На під ставі над аних д о ауд иторської перевірки
д окументів, ми можемо зробити висновок, що інформація про под ії , які від булися
протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господ арський стан емітента
та призвести д о зміни вартості його цінних паперів і визначаються частиною першою
статті 41 Закону Украї ни „Про цінні папери та фонд овий ринок”, своєчасно
оприлюд нюється Т овариством та над ається користувачам звітності.
Ауд итор не отримав д остатні та прийнятні ауд иторські д окази того, що фінансова
звітність була суттєво викривлення у зв’язку з інформацію, що розкривається
емітентом цінних паперів та под ається д о Комісії .
Виконання значних правочинів
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних
акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт,
послуг), що є його пред метом, становить 10 і більше від сотків вартості активів
товариства, за
д аними останньої річної фінансової звітності.
Ауд итор виконав процед ури на від повід ність законод авству у частині вимог Закону д о
зд ійснення значних правочинів. Вартість активів ПАТ «Броварський завод пластмас»
станом на 31.12.2011 року ( на 01.01.2012р. ) склад ає 41357 тис.грн. Сума мінімального
правочину, яка під лягала ауд иторським процед урам, склад ає 4135,7 тис. грн..
Т овариство у 2012 році від повід но д о ст.70 Закону Украї ни «Про акціонерні
товариства» мало д оговори, які під пад ають під визначення значних правочинів (10 і
більше від сотків вартості активів товариства за д аними останньої річної фінансової
звітності)
Нами була отримана інформація щод о зд ійснення Т овариством правочинів, які б
потребували поперед нього розгляд у та затверд ження загальними зборами акціонерів.
За результатами виконаних процед ур перевірки від повід ності виконання значних
правочинів вимогам Закону Украї ни «Про акціонерні товариства» можна зробити
висновок, що Т овариство д отримувалось вимог законод авства щод о виконання
значних правочинів.

Від повід ність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
ауд иту вимогам законод авства
Статутом Т овариства перед бачено наступні органи управління:
1) Загальні збори акціонерів Т овариства (Загальні збори);
2) Нагляд ова рад а;
3) Правління Т овариства (Правління);
4) Ревізійна комісія.
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Т овариства вiд повiд ає вимогам
Статуту Т овариства та Закону Украї ни "Про акціонерні товариства".
Спеціальної посад и або від д ілу, який від повід ає за роботу з акціонерами, в
Т оваристві не створювалось.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями
Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на уперед ження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i
точностi облiкової д окументацiї та включає ад мiнiстративний та бухгалтерськiй
контроль.
Ад мiнiстративний контроль перед бачає розпод iл повноважень мiж працiвниками
Т овариства таким чином, щоб жод ен працiвник не мав змоги зосеред ити у свої х руках
усi повноваження необхiд нi д ля зд ійснення повної господ арської операцiї .
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Т овариства, д остовiрнiсть
звiтностi та включає поперед нiй, первинний (поточний) i под альший контроль.
Контроль за фінансово-господ арською д іяльністю Т овариства зд ійснює Ревізійна
комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Т овариства.
Протягом звітного період у поточне управління фінансово-господ арською д іяльністю
зд ійснював Правління Т овариства в межах повноважень, які встановлено Статутом
Т овариства.
Річні Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та провод ились
регулярно та у вiд повiд ностi д о законод авства Украї ни.
Органи управлiння Т овариством д iють на пiд ставi Положень, затверд жених
Загальними зборами акціонерів Т овариства.
За результатами виконаних ауд иторських процед ур перевірки стану корпоративного
управління у тому числі внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону Украї ни "Про
акціонерні товариства" ауд итором зроблено висновок:
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому
від повід ає вимогам Закону Украї ни "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
- "Інформація про стан корпоративного управління", навед ена у річному фінансовому
звіті, склад ена в усіх суттєвих аспектах від повід но д о вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затверд женого рішенням Комісії № 1591 від
19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 05.02.2007 за № 97/13364.
Ід ентифікація та оцінка ауд итором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслід ок шахрайства
Під час виконання процед ур оцінки ризиків і пов’язаної з ними д іяльності д ля
отримання розуміння суб’єкта господ арювання та його серед овища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ід ентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господ арювання і його серед овища»,
ауд итор виконав процед ури необхід ні д ля отримання інформації , яка
використовуватиметься під час ід ентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслід ок
шахрайства у від повід ності д о МСА 240 „Від повід альність ауд итора, що стосується
шахрайства при ауд иті фінансової звітності”. Ауд итором були под ані запити д о
управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господ арювання, які на д умку
ауд итора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може д опомогти при ід ентифікації
ризиків суттєвого викривлення в наслід ок шахрайства або помилки. Ауд итор отримав
розуміння зовнішніх чинників д іяльності суб’єкта господ арювання, структуру його
власності та корпоративного управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та
стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляд и фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «Броварський завод пластмас»
визначає Нагляд ова рад а, а загальне керівництво управлінням ризиками зд ійснює
Голова правління.
Ауд итор не отримав д оказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ
«Броварський завод пластмас» внаслід ок шахрайства.
Основні від омості про ауд иторську фірму:
Назва ауд иторської фірми Т овариство з обмеженою від повід альністю
“Ауд иторська фірма “Лисенко”
Ід ентифікаційний код
юрид ичної особи 35796588
Юрид ична ад реса

Місценаход ження юрид ичної особи 36007 м.Полтава, вул.Кучеренка,4, кв.49
36014, м.Полтава, вул.Фрунзе, 2 К.206
Номер, д ата вид ачі
свід оцтва про д ержавну реєстрацію
Серія А00 № 789488 вид ане Виконавчим комітетом Полтавської міської рад и
03.03.08. запис № 1 588 102 0000
Номер і д ата вид ачі Свід оцтва про внесення д о Реєстру ауд иторських фірм та
ауд иторів, вид аного Ауд иторською палатою Украї ни Свід оцтво про внесення д о
Реєстру ауд иторських фірм та ауд иторів
№ 4169, вид ане рішенням АПУ
від 26.06.2008 р. № 191/3, чинне д о 26.06.2013 р.
Т елефон
e – mail: 0505582871
lysenko-poltava@rambler.ru
Основні від омості про умови д оговору про провед ення ауд иту:
Д ата и номер д оговору на провед ення ауд иту Д оговір №7/2013 вiд 01.03. 2013 р.
Д ата початку i д ата закінчення провед ення ауд иту 01.03.2013 р. – 05. 04.2013 р.
Ауд итор ____________ Лазоренко М.В.
сертифікат серії А №000468,вид аний рішенням АПУ ( під пис )
№ 39 від 30.11.95р., строком д ії д о 30.11.2014р.
DipIFR (rus) ACCA груд ень 2004р.

Д иректор Т ОВ «АФ «Лисенко»
сертифікат ауд итора серії А №000656,вид аний рішенням АПУ № 41 від 25.01.96р.,
строком д ії д о 25.01.2015 р.
сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0003193, вид аний ФПБАУ та
МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р.
д иплом по МСФЗ ( IFRS ) вид аний Інститутом сертифікованих фінансових менед жерів (
ICFM) 20.02.2013р.
(під пис) Лисенко О.О.

05.04.2013 року
36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, к.206
Інформація про основні
вид и прод укції або послуг,
що ї х виробляє чи над ає
емітент, перспективність
виробництва окремих
товарів, виконання робіт та
над ання послуг; залежність
від сезонних змін; про
основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності
емітента, заход и емітента
щод о зменшення ризиків,
захисту своєї д іяльності та
розширення виробництва
та ринків збуту; про канали
збуту й метод и прод ажу, які
використовує емітент; про
д жерела сировини, ї х
д оступність та д инаміку цін;
інформацію про
особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій
зд ійснює д іяльність
емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів,
його положення на ринку;
інформацію про
конкуренцію в галузі, про
особливості прод укції

Основні вид и прод укції : Т руби з ПВХ пластикату, плівки , товари народ ного
споживання з пластичних мас. Перспективність випуску труб з ПВХ пластикату з
різьбовиим та клейовим з'єд нанням. Залежність від сезонних змін: Залежні-Спад
реалізації в зимовий період . Основні ринки збуту: під приємства Украї ни. Основні
клієнти: Приватні компанії , які займаються вод опровід ними та каналізаційними
роботами, бурінням скажи д ля вод опостачання. Основні ризики д іяльності емітента:
збільшення цін на газ, прод укти нафтоперероблення. Крім того, стабільне
функціонування Т овариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів
та станом економіки краї ни в цілому. Заход и щод о зменшення ризиків та захисту своєї
д іяльності: постійне уд осконалення виробництва, покращення якості прод укції ;
повсякд енна праця професійного колективу. Заход и розширення виробництва та
ринків збуту: мод ернізація основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук
нових клієнтів; зд ійснення переговорів. Канали збуту та метод и прод ажу: Ринком збуту
виготовленої прод укцiї є Украї на. Т овариство працює безпосеред ньо з замовниками.
Д жерела сировини: Виробники краї н Захід ної Європи, Кореї , Украї ни. Д оступність
сировини: Д жерела сировини д остатньо д оступні, що д озволяє безперебійно
виконувати замовлення покупців.
Д инаміка цін на сировину: Ціни на сировину постійно зростають. Особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює д іяльність емітент: розвиток галузі
залежить від ціноутворення на основні матеріали(бітум), газ, електроенергію, попит та
споживання прод укції , буд івництва нових д оріг та мостів. Рівень впровад ження нових
технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впровад жуються в
зв”язку із спад ом в економіці. Становище емітента на ринку: під приємство д авно
працює, є д остатньо від омим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про
конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі серед ній. Особливості
прод укції (послуг) емітента: Прод укція не під лягає зберіганню, використання в
гарячому стані та при плюсовій температурі. Перспективні плани розвитку емітента:
Збільшення об’єму прод ажу та освоєння нових ринків збуту. Кількість постачальників за
основними вид ами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному
об’ємі постачання склад ає 5 під приємств.

(послуг) емітента;
перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за
основними вид ами
сировини та матеріалів, що
займають більше 10
від сотків в загальному
об'ємі постачання
Інформація про основні
прид бання або від чуження
активів за останні п'ять
років. Якщо під приємство
планує буд ь-які значні
інвестиції або прид бання,
пов'язані з ї ї
господ арською д іяльністю,
ї х необхід но описати,
включаючи суттєві умови
прид бання або інвестиції ,
ї ї вартість і спосіб
фінансування

Прид бано основних активів за останні 5 років на суму 687 тис. грн. Прод ано основних
активів за останні 5 років на суму 175,8 тис. грн. з ПД В. Ліквід овано основних активів за
останні 5 років на суму 5601,3 тис. грн. за первісною вартістю. Планів щод о інвестицій
або прид бання, пов’язані з господ арською д іяльністю немає.

Інформація про основні
засоби емітента, включаючи
об'єкти оренд и та буд ь-які
значні правочини емітента
щод о них; виробничі
потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження
основних засобів. Крім того,
необхід но описати
екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства, інформацію
щод о планів капітального
буд івництва, розширення
або уд осконалення
основних засобів, характер
та причини таких планів,
суми вид атків, в тому числі
вже зроблених, опис метод у
фінансування, прогнозні
д ати початку та закінчення
д іяльності та очікуване
зростання виробничих
потужностей після ї ї
завершення

Об'єкти оренд и: Частини об'єктів нерухомості (офісні приміщення, склад и, виробничі
приміщення). Протягом звітного період у значних правочинів щод о об”єктів оренд и не
було. Виробничі потужності (облад нання, устаткування) є власністю Т овариства,
використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь
використання облад нання 65-70%. Спосіб утримання активів: утримання активiв
від бувається за рахунок власних коштів Т овариства. Основні засоби знаход яться за
місцезнаход женням Т овариства: Украї на, Киї вська область, м. Бровари, 07400,
бульвар Незалежностi, буд . 53. Екологічних питань, що можуть позначитися на
використанні активів під приємства немає. Планів капітального буд івництва,
розширення або уд осконалення основних засобів, Т овариство немає.

Інформація щод о проблем,
які впливають на д іяльність
емітента; ступінь залежності
від законод авчих або
економічних обмежень

Рiзкi змiни цiн на сировину в залежностi вiд д ержавної митної полiтики. Постiйне
зростання вартостi енергетичних ресурсiв, вартостi вод и та паливно-мастильних
матерiалiв. Заход и - зниження собiвартостi прод укцiї на основi зниження
матерiаломiсткостi виробiв, енергоспоживання, економiї ресурсiв. Ступінь залежності
від законод авчих або економічних обмежень: високий.

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

У 2012 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або
компенсацій за порушення чинного законод авства не було.

Опис обраної політики
щод о фінансування
д іяльності емітента,
д остатність робочого
капіталу д ля поточних
потреб, можливі шляхи
покращення ліквід ності за
оцінками фахівців емітента

Опис обраної політики щод о фінансування д іяльності емітента: фінансування
д іяльності Т овариства зд ійснюється за рахунок власних та залучених (кред итних)
коштів. Д остатність робочого капіталу д ля поточних потреб: робочого капіталу
нед остатньо д ля поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквід ності за оцінками
фахівців емітента: збільшення ринку збуту, застосування новітніх технологій.

Інформація про вартість

На кінець звітного період у Т овариство не має уклад ених, але ще не виконаних

уклад ених, але ще не
д оговорів.
виконаних д оговорів
(контрактів) на кінець
звітного період у (загальний
під сумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих
д оговорів
Стратегія под альшої
д іяльності емітента
щонайменше на рік (щод о
розширення виробництва,
реконструкції , поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які
можуть вплинути на
д іяльність емітента в
майбутньому)

Стратегія под альшої д іяльності емітента щонайменше на рік: Стратегія под альшої
д іяльності щонайменше на рік не перед бачає розширення виробництва або
реконструкції . Д ля поліпшення фінансового стану планується зд ійснити заход и по
розширенню ринків збуту. Істотні факти, які можуть вплинуть на д іяльність емітента в
майбутньому, - необгрунтовані зміни в економіці краї ни, в под атковому законод австві
тощо.

Опис політики емітента
щод о д ослід жень та
розробок, вказати суму
витрат на д ослід ження та
розробку за звітний рік

Д ослід ження та розробки Т овариством у звітному період і не зд ійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на д ослід ження та розробки не було.

Інформація щод о суд ових
справ, стороною в яких
виступає емітент, його
д очірні під приємства або
його посад ові особи (д ата
від криття провад ження у
справі, сторони, зміст та
розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому
розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У
разі від сутності суд ових
справ про це зазначається

Д ата від криття провад ження у справі 02.10.2012 р. Сторони ПАТ "Броварський завод
пластмас" та Броварська об'єд нана под аткова інспекція Киї вської області. Зміст
позовних вимог: Касаційна скарга на постанову Киї вського апеляційного
ад міністративного суд у від 13.09.2012 р по справі № 2а-1880/11/1070 д о Броварської
об»єд наної под аткової інспекції Киї вського області про визнання нечинними та
скасування под аткових повід омлень-рішень. Розмір позовних вимог: 609,6 тис. грн.
Найменування суд у, в якому розгляд ається справа: Вищий ад міністративний суд
Украї ни. Поточний стан розгляд у: Від крито касаційне провад ження у справі.

Інша інформація, яка може
бути істотною д ля оцінки
інвестором фінансового
стану та результатів
д іяльності емітента, у тому
числі, за наявності,
інформацію про результати
та аналіз господ арювання
емітента за останні три
роки у формі аналітичної
д овід ки в д овільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною д ля оцінки інвестором фінансового стану та
результатів д іяльності емітента, від сутня. Навед ена в звіті інформація є д остатньою
д ля оцінки фінансового стану та результатів д іяльності емітента. Аналітична д овід ка
щод о інформації про результати та аналіз господ арювання емітента за останні три
роки фахівцями емітента не склад алася.

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

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
період у

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

на кінец ь
період у

1. Виробничого
призначення:

19999

17316

0

0

19999

17316

буд івлі та
споруд и

18047

15838

0

0

18047

15838

машини та
облад нання

1380

1198

0

0

1380

1198

транспортні
засоби

91

90

0

0

91

90

інші

481

190

0

0

481

190

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

буд івлі та
споруд и

0

0

0

0

0

0

машини та
облад нання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

19999

17316

0

0

19999

17316

Опис

Т ерміни використання ОЗ (за основними групами): Буд івлі -20 років; споруд и - 15 років,
перед авальні пристрої -12, машини та облад нання-5 років, електронно-обчислювальна техніка -2
роки;транспортні засоби – 5 років. Умови використання ОЗ (за основними групами):
Використовуються у господ арській д іяльності емітента. Первісна вартість ОЗ: На початок року 55471 тис. грн., на кінець року - 55232 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ: на початок року 63.9 %; на кінець
року - 68,6%. Ступінь використання ОЗ - 100%. Сума нарахованого зносу: на початок року - 35472
тис. грн., на кінець – 37916 тис. грн. Всі обмеження на використання майна емітента: Об'єкти
нерухомого майна ( буд івлі та споруд и) за д оговором іпотеки б/н від 06.08.2009 року знаход яться
в заставі у ПАТ "Всесоюзний Акціонерний Банк". Зміни у вартості ОЗ викликані зношенням
основних засобів у від повід ності д о встановлених норм.

Інформація щод о вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

29672

29807

Статутний
капітал
(тис.грн.)

22000

22000

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

22000

22000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (станд арту) бухгалтерського облiку 2"Баланс",
затверд женого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв провод илося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiод iв - Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних

виплат i платежiв - Д оход и майбутнiх перiод iв.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (29672 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (22000 тис.грн.).
Це вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу Украї ни.

Інформація про зобов'язання емітента
Вид и зобов'язань

Кред ити банку

Д ата
виникнення
X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Від соток за користування
коштами (від соток річних)

Д ата
погашення

X

X

2895

у тому числі:
Д овгостроковий кред ит
Зобов'язання за цінними
паперами

26.02.2010

2895

21.5

04.08.2014

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похід ними цінними
паперами) (за кожним вид ом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
вид ом):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

Под аткові зобов'язання

X

271

X

X

Фінансова д опомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3544

X

X

Усього зобов'язань

X

6710

X

X

у тому числі:

Опис

Д о інших зобов'язань (3544 тис.грн.) належать: кред иторська заборгованість за
товари, роботи, послуги; поточні зобов"язання за розрахунками зі страхування;
поточні зобов"язання за розрахунками з оплати праці; інші.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції
N
з/п

Основний
вид
прод укц ії*

1

2

Обсяг виробниц тва

Обсяг реалізованої прод укц ії

у натуральній
формі (фізична
од . вим. **)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї
виробленої
прод укц ії

у натуральній
формі (фізична
од . вим. **)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї
реалізованої
прод укц ії

3

4

5

6

7

8

1

Т руби з
970,5 т
полімерів
вінілхлорид у

14162.1

1027.4

1027,4 т

16667.3

95.2

2

Плити,
листи,
стрічки з
поліетилену

5т

109.9

0.7

6т

130

0.7

3

Ливарні
вироби

15 т

529.5

3.6

14,4 т

712

4.1

Інформація про собівартість реалізованої прод укції
N з/п

Склад витрат*

Від соток від загальної собівартості реалізованої прод укц ії (у від сотках)

1

2

3

1

Сировина та матеріали

52.4

2

Витрати на персонал

6.1

3

Загальновиробничі витрати 34.6

4

Т опливо та енергія

6.9

Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом період у
Д ата
виникнення
под ії

Д ата оприлюд нення
Повід омлення у стрічц і новин

Вид інформац ії

1

2

3

12.03.2012

13.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше від сотків голосуючих акцій

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в останніх загальних зборах?
Т ак

Ні

Реєстраційна комісія X
Акціонери

X

Реєстратор

X

Д епозитарій

X

Інше (запишіть)

д /н

Який орган зд ійснював контроль за ход ом реєстрації акціонерів та/або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Т ак

Ні

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків

X

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?
Т ак
Під няттям карток

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування) X
Під няттям рук
Інше (запишіть)

X
д /н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному період і?
Т ак

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін д о статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів нагляд ової рад и, прийняття рішення про припинення ї х
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
д острокове припинення ї х повноважень

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборів у
звітному період і не було

Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Який склад нагляд ової рад и (за наявності)?
осіб
Кількість членів нагляд ової рад и

3

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість пред ставників д ержави

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше 10 від сотків акцій

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше 10 від сотків акцій

3

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб
0
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?
Т ак

Ні

Стратегічного планування

X

Ауд иторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

У склад і нагляд ової рад и
комітети не створені.

Інше (запишіть)
д /н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у або від д іл, що від повід ає за роботу з акціонерами? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?
Т ак
Винагород а є фіксованою сумою

Ні

X

Винагород а є від сотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства

X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и

X

Інше (запишіть)

д /н

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?
Т ак

Ні

Галузеві знання і д освід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менед жменту

X

Особисті якості (чесність, від повід альність)

X

Від сутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Від сутні буд ьякі вимоги

X

Інше (запишіть)

д /н

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Т ак
Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх д окументів акціонерного товариства

Ні

X

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена
нагляд ової рад и ознайомили з його правами та обов'язками

X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне

X

навчання (з корпоративного управління або фінансового менед жменту)
Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
д /н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посад ові особи акціонерного товариства від повід ають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засід ань нагляд ової рад и та засід ань правління?
Загальні збори
акц іонерів

Засід ання
нагляд ової
рад и

Засід ання
правління

Члени правління (д иректор)

так

ні

так

Загальний від д іл

ні

ні

ні

Члени нагляд ової рад и (голова нагляд ової
рад и)

ні

так

ні

Юрид ичний від д іл (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар нагляд ової рад и

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Від д іл або управління, яке від повід ає за роботу
з акціонерами

ні

ні

ні

Інше

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

д /н

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні збори
акц іонерів

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
до
компетенц ії
жод ного
органу

Визначення основних напрямів так
д іяльності (стратегії )

ні

ні

ні

Затверд ження планів
д іяльності (бізнеспланів)

ні

ні

так

ні

Затверд ження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюд жету

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та від кликання членів ні
правління

так

ні

ні

Обрання та від кликання
голови нагляд ової рад и

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання членів так
нагляд ової рад и

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру
винагород и д ля голови та
членів правління

так

ні

ні

ні

Визначення розміру
винагород и д ля голови та
членів нагляд ової рад и

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

так

ні

ні

ні

Затверд ження ауд итора

ні

так

ні

ні

Затверд ження д оговорів,
щод о яких існує конфлікт
інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи ї х суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?
Т ак
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про нагляд ову рад у

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д /н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформац ія
розповсюд жується
на загальних
зборах

Публікується у
Д окументи
Копії
Інформац ія
пресі,
над аються
д окументів розміщується на
оприлюд нюється
д ля
над аються
власній
в
ознайомлення
на запит
інтернетсторінц і
загальнод оступній безпосеред ньо акц іонера
акц іонерного
інформац ійній базі в акц іонерному
товариства
д аних Д КЦПФР
товаристві
про ринок ц інних
паперів

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні

так

так

так

так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 від сотків
та більше
статутного
капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів

ні

так

так

так

так

управління
товариства
Статут та
внутрішні
д окументи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
провед ення

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
ні
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів бухгалтерського
обліку? так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?
Т ак

Ні

Не провод ились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?
Т ак
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Нагляд ова рад а

X

Правління або д иректор

X

Інше (запишіть)

д /н
Чи змінювало акціонерне товариство ауд итора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено ауд итора?
Т ак
Не зад овольняв професійний рівень
Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором

X
X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
д /н

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного товариства
в минулому році?
Т ак
Ревізійна комісія

Ні

X

Нагляд ова рад а

X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не провод ились
Інше (запишіть)

X
д /н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія провод ила перевірку останнього разу?
Т ак
З власної ініціативи

Ні

X

За д орученням загальних зборів

X

За д орученням нагляд ової рад и

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад 10 від сотків
голосів

X

Інше (запишіть)

д /н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? ні

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск д епозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кред ити банків

X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів

X

Інше (запишіть)

д /н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі Украї ни,
протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі
України (д алі - особа)?
Т ак

Ні

Не зад овольняв професійний рівень особи

X

Не зад овольняли умови д оговору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суд у

X

Інше (запишіть)
У зв'язку з д ематеріалізацією.
Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином ї ї оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення ї х тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року. д /н

Звіт про корпоративне управління
Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), ї х від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміну ї х
склад у за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів ї ї нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та ї ї ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

Вкажіть інформацію щод о результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю),
а також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти від чуження протягом року активів в обсязі, д /н
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х від сутність.
Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівліпрод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, д /н
в тому числі в межах од нієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єд нання, провед ені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х від сутність.
Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, загальний стаж ауд иторської д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, кількість років, протягом яких над ає
ауд иторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, перелік інших ауд иторських послуг, що
над авалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
д /н
ауд итора, випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора.
Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, ротацію ауд иторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, стягнення, застосовані д о ауд итора

д /н

Ауд иторською палатою Украї ни протягом року, та факти
под ання нед остовірної звітності фінансової установи,
що під тверд жена ауд иторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляд у скарг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розгляд ати скарги.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляд у фінансовою установою протягом року скарг
стосовно над ання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів д о суд у стосовно над ання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляд у.

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

00203594

Т ериторія за КОАТ УУ

3210600000

Організаційно-правова форма господ арювання за 230
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

д /н

Вид економічної д іяльності за КВЕД

22.21

Серед ня кількість працівників

132

Ад реса: м. Бровари, 07400, бульвар Незалежностi, буд . 53
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

БАЛАНС ПІД ПРИЄМСТВА
станом на 31.12.2012
Актив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

1

23

первісна вартість

011

15

40

накопичена амортизація

012

14

17

Незавершені капітальні інвестиції

020

20

1

залишкова вартість

030

19999

17316

первісна вартість

031

55471

55232

знос

032

35472

37916

справед лива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

які обліковуються за метод ом участі в капіталі інших
під приємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

18

18

Д овгострокова д ебіторська заборгованість

050

10413

10413

Вписуваний ряд ок - Справед лива (залишкова) вартість
інвестиційної нерухомості

055

0

0

Вписуваний ряд ок - Первісна вартість інвестиційної
нерухомості

056

0

0

Вписуваний ряд ок - Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Від строчені под аткові активи

060

0

0

Вписуваний ряд ок - Гуд віл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Вписуваний ряд ок - Гуд віл при консолід ації

075

0

0

Усього за розд ілом I

080

30451

27771

Основні засоби:

Д овгострокові біологічні активи:

Д овгострокові фінансові інвестиції :

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1678

706

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

16

9

Готова прод укція

130

4453

4449

Т овари

140

49

60

Векселі од ержані

150

0

0

чиста реалізаційна вартість

160

400

373

первісна вартість

161

420

373

резерв сумнівних боргів

162

20

0

з бюд жетом

170

1

1

за вид аними авансами

180

0

0

з нарахованих д оход ів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна д ебіторська заборгованість

210

2549

2412

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

в національній валюті

230

1421

657

у тому числі в касі

231

4

2

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

239

67

Усього за розд ілом II

260

10806

8734

III. Витрати майбутніх період ів

270

0

5

Вписуваний ряд ок - IV. Необоротні активи та групи

275

0

104

Баланс

280

41257

36614

Д ебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

Пасив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

22000

22000

Пайовий капітал

310

0

0

Д од атковий вклад ений капітал

320

0

0

Інший д од атковий капітал

330

25307

25307

Резервний капітал

340

0

0

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток)

350

-17500

-17635

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Вписуваний ряд ок - Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розд ілом I

380

29807

29672

Вписуваний ряд ок - Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

247

232

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний ряд ок - Сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний ряд ок - Сума часток перестраховиків у
страхових резервах

416

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Цільове фінансування(2)

420

0

0

Усього за розд ілом II

430

247

232

Д овгострокові кред ити банків

440

4723

2895

Інші д овгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Від строчені под аткові зобов'язання

460

0

0

Інші д овгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розд ілом III

480

4723

2895

Короткострокові кред ити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за д овгостроковими
зобов'язаннями

510

0

0

Векселі вид ані

520

0

0

Кред иторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1145

1235

з од ержаних авансів

540

0

0

з бюд жетом

550

457

271

з позабюд жетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

71

68

з оплати праці

580

146

146

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Вписуваний ряд ок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними д ля прод ажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4661

2095

Усього за розд ілом IV

620

6480

3815

V. Д оход и майбутніх період ів

630

0

0

Баланс

640

41257

36614

III. Д овгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Керівник Кушнір Богд ан Ярославович
Головний бухгалтер Свирид Наталія Вікторівна
Інші оборотні активи станом на 31.12.2012р. в розмірі 67 тис. грн. склад аються в повній сумі з под аткових зобов"язань
з под атку на д од ану вартість по отриманих авансах. Інша поточна д ебіторська заборгованість на 31.12.2012
становить 2412 тис.грн., - це – заборгованість ВАТ «Т очмаш» за д оговором перевед ення боргу -2161,8 тис. грн..,
заборгованість працівників за вид аними позиками -92,0 тис. грн., 136,1 тис. грн..- заборгованість за виплаченими
авансами за товари, роботи послуги,інша - 22,1 тис. грн..- заборгованість профсоюзної організації по перерахованих
коштах та соціально-культурні міроприємтсва. Інші поточні зобов`язання —2095 тис. грн.. - заборгованість по
отриманих авансах за товари, роботи, послуги – 424,9 тис. грн, заборгованість перед Т ОВ «Офіс Лайт» за д оговорм
перевед ення боргу-1615,0тис. грн,, поточний борг по від сотках за користування кред итом -55,1 тис. грн. .

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

00203594

Т ериторія за КОАТ УУ

3210600000

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

д /н

Вид економічної д іяльності за КВЕД

22.21

Серед ня кількість працівників

132

Ад реса: м. Бровари, 07400, бульвар Незалежностi, буд . 53
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, робіт,
послуг)

010

26762

0

Под аток на д од ану вартість

015

4459

0

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

030

7

0

Чистий д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, 035
робіт, послуг)

22296

0

Собівартість реалізованої прод укції (товарів, робіт,
послуг)

040

19479

0

прибуток

050

2817

0

збиток

055

0

0

Інші операційні д оход и

060

22059

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. д охід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспод арської прод укції ,
од ержаних у наслід ок сільськогоспод арської д іяльності

061

0

0

Ад міністративні витрати

070

4008

0

Витрати на збут

080

688

0

Інші операційні витрати

090

19467

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. витрати від первісного
визнання біологічних активів сільськогоспод арської
прод укції , од ержаних у наслід ок сільськогоспод арської
д іяльності

091

0

0

прибуток

100

713

0

збиток

105

0

0

Д оход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові д оход и

120

118

0

Інші д оход и(1)

130

16

0

Фінансові витрати

140

833

0

Інші вирахування з д оход у

Валовий:

Фінансові результати від операційної д іяльності:

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Вписуваний ряд ок - Прибуток (збиток) від впливу
інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної д іяльності д о опод аткування:
прибуток

170

14

0

збиток

175

0

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. прибуток від припиненої
д іяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслід ок припинення
д іяльності

176

0

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. збиток від припиненої
д іяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслід ок припинення
д іяльності

177

0

0

Под аток на прибуток від звичайної д іяльності

180

149

0

Вписуваний ряд ок - Д охід з под атку на прибуток від
звичайної д іяльност

185

0

0

прибуток

190

0

0

збиток

195

-135

0

д оход и

200

0

0

витрати

205

0

0

Под атки з над звичайного прибутку

210

0

0

Вписуваний ряд ок - Частка меншості

215

0

0

прибуток

220

0

0

збиток

225

-135

0

Вписуваний ряд ок - Забезпечення матеріального
заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної д іяльності:

Над звичайні:

Чистий:

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

11169

0

Витрати на оплату праці

240

4519

0

Від рахування на соціальні заход и 250

1561

0

Амортизація

260

2838

0

Інші операційні витрати

270

28613

0

Разом

280

48700

0

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Серед ньорічна кількість простих акцій

300

2200000

0

Скоригована серед ньорічна кількість простих акцій

310

2200000

0

Чистий прибуток, (збиток) на од ну просту акцію

320

-0.06136

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на од ну просту

330

-0.06136

0

акцію
Д ивід енд и на од ну просту акцію

340

0

0

Інші операційні д оход и у 2012 році склали 22059 тис.грн., і включають в себе: - 10,6 тис. грн. – від списання
кред иторської заборгованості; - 33,9 тис. грн. – від реалізації необоротних активів; -6043,9тис. грн..- д оход и від
операційної оренд и; - 11,4тис. грн. – штрафи отримані; -78,8 тис. грн.. -Від шкод ування раніше списаних активів; 15880,4 тис. грн.. -д оход и від від шкод ування оренд арями комунальних витрат. Інші операційні витрати 19467 тис.грн.,
і включають в себе: - 4,0 тис. грн. –собівартість реалізованиз необоротних засобів; - 23,8 – втрати від знецінення
запасів; - 27,7 тис.грн. – списання безнад ійної заборгованості; - 706,8 тис. грн. – штрафи визнані; - 17478,7 тис. грн.
витрати по комунальних платежах оренд арка та ремонту оренд ованих ОЗ; - 1226 тис. грн.. – витрати на утримання
соціальної сфери ( гуртожиток, ї д альня, мед пункт). Інші фінансові д оход и 118 тис.грн., і це д оход и від – отримані
проценти від банку за залишки грошових коштів на банківських рахунках. Інші д оход и 16 тис.грн. включають в себе: 16 тис. грн. – оприбуткування металобрухту від списання ОС

Д ата

31.12.2012

Під приємство за ЄД РПОУ

00203594

Т ериторія за КОАТ УУ

3210600000

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

д /н

Вид економічної д іяльності за КВЕД

22.21

Серед ня кількість працівників

132

Ад реса: м. Бровари, 07400, бульвар Незалежностi, буд . 53
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код

За
звітний
період

За аналогічний період
поперед нього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг)

010 51740

0

Погашення векселів од ержаних

015 0

0

Покупців і замовників авансів

020 405

0

Повернення авансів

030 4

0

Установ банків від сотків за поточними рахунками

035 118

0

Бюд жету под атку на д од ану вартість

040 0

0

Повернення інших под атків і зборів (обов'язкових платежів)

045 0

0

Отримання субсид ій, д отацій

050 3

0

Цільового фінансування

060 34

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070 11

0

Інші над ход ження

080 22

0

Витрачання на оплату: Т оварів (робіт, послуг)

090 38234

0

Авансів

095 136

0

Повернення авансів

100 28

0

Працівникам

105 3494

0

Витрат на від ряд ження

110

27

0

Зобов'язань з под атку на д од ану вартість

115

2983

0

Зобов'язань з под атку на прибуток

120

651

0

Від рахувань на соціальні заход и

125

2878

0

Зобов'язань з інших под атків і зборів (обов'язкових платежів)

130

873

0

Цільових внесків

140 0

0

Інші витрачання

145 1103

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

150

1930

0

Рух коштів від над звичайних под ій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної д іяльності

170

1930

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної д іяльності Реалізація:
фінансових інвестицій

180

0

0

необоротних активів

190

0

0

майнових комплексів

200 0

0

Отримані: від сотки

210

0

0

д ивід енд и

220

0

0

Інші над ход ження

230

0

0

фінансових інвестицій

240 0

0

необоротних активів

250

0

0

майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

280

0

0

Рух коштів від над звичайних под ій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної д іяльності

300 0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності Над ход ження
власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші над ход ження

330

0

0

Погашення позик

340 1828

0

Сплачені д ивід енд и

350

0

0

Інші платежі

360

866

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

370

-2694

0

Рух коштів від над звичайних под ій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової д іяльності

390

-2694

0

Чистий рух коштів за звітний період

400 -764

0

Залишок коштів на початок року

410 1421

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420 0

0

Залишок коштів на кінець року

430 657

0

Прид бання:

Керівник Кушнір Богд ан Ярославович
Головний бухгалтер Свирид Наталія Вікторівна
Залишок коштів на початок року 1421 тис.грн. Чистий рух коштів від операційної д іяльності за 2012 рік склав 1930
тис.грн. Чистого руху коштів від інвестиційної д іяльності не було. Чистий рух коштів від фінансової д іяльності 2694
тис.грн. Залишок коштів на кінець року 657 тис.грн.

Д ата

31.12.2012

Під приємство за ЄД РПОУ

00203594

Т ериторія за КОАТ УУ

3210600000

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

д /н

Вид економічної д іяльності за КВЕД

22.21

Серед ня кількість працівників

132

Ад реса: м. Бровари, 07400, бульвар Незалежностi, буд . 53
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код Статутний Пайовий Д од атковий
Інший
Резервний Нерозпод ілений Неоплачений Вилучений Разом
капітал
капітал вклад ений д од атковий
капітал
прибуток
капітал
капітал
капітал
капітал

1
Залишок на
початок року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010 22000

0

0

25307

0

-17500

0

0

29807

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 22000

0

0

25307

0

-17500

0

0

29807

Д ооцінка
060 0
основних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка
незавершеного
буд івництва

080 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
буд івництва

090 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка
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

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-135

0

0

-135

Виплати
власникам
(д ивід енд и)

140 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку д о
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Від рахування д о
Резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески д о
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:

Переоцінка активів:

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період
Розпод іл прибутку:

Внески учасників:

капіталу
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

Перепрод аж
викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки 240 0
в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання
260
невід шкод ованих
збитків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

Інші зміни в капіталі:

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

-135

0

0

-135

Залишок на
кінець року

300 22000

0

0

25307

0

-17635

0

0

29672

Керівник Кушнір Богд ан Ярославович
Головний бухгалтер Свирид Наталія Вікторівна
Розмір власного капіталу на початок звітного період у склад ає 29807 тис.грн. За рік його вартість зменшилась за
рахунок отриманого збитку 135 тис.грн. і на кінець 2012 року вартість власного капіталу становила 29672

Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів фінансової
звітності
Зміст приміток д о фінансової звітності
1. Інформація про ПАТ “Броварський завод пластмас”
2. Основи под ання фінансової звітності
3. Принципи облікової політики
4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок
5. Перехід на нові та переглянуті станд арти
6. Примітки д о фінансової звітності
6.1 Основні засоби
6.2 Інвестиційна нерухомість
6.3 Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та активи групи вибуття
6.4 Запаси
6.5 Поточна д ебіторська заборгованість
6.6 Статутний капітал
6.7 Д од атковий капітал
6.8 Зобов’язання
6.9 Потенційні зобов’язання
6.10 Д оход и та витрати
6.11 Операційні сегменти
6.12 Розкриття інформації про пов'язані сторони
6.13 Цілі та політика управління фінансовими ризиками
6.14 Справед лива вартість фінансових інструментів
6.15 Под ії після д ати балансу
1. Інформація про ПАТ “Броварський завод пластмас”
Публічне акціонерне товариство " Броварський завод пластмас («Т овариство») засноване у 1966 р., як пiд приємство
по переробці пластмас . З 1966 по 1991 рік Броварський завод пластмас являвся д ержавним під приємством, з 1992
по 1994 рік – оренд не під приємство « Броварський завод пластмас».
Закрите акціонерне товариство»Броварський завод пластмас» ( ЗАТ ”Броварський завод пластмас”) зареєстровано
Броварською міською Рад ою народ них д епутатів 16.08.1995р. , код ЄД РПОУ 00203594, створене шляхом
перетворення оренд ного під приємства “Броварський завод пластмас", яке через оренд у з викупом приватизувало
цілісний майновий комплекс д ержавного під приємства “Броварський завод пластмас".
У від повід ності д о чинного законод авства збори акціонерів ЗАТ » Броварський завод пластмас» 27 травня 2011 року
прийняли рішення про зміну товариства із закритого в публічне та зміну юрид ичної ад реси у від повід ності д о
д оговору под ілу комплексу на ад ресу: м. Бровари, бульвар Незалежності,53.
Основними вид ами д іяльності, якими займається товариство, є: виробництво плит,штаби,труб та профiлiв з пластмас;
Маючи на балансі великі площі виробничих та склад ських приміщень, які не зад іяно в технологічному
процесі,під приємство зд ає ї х в оренд у.
Серед ньооблікова чисельність працівників станом за 2012 р. склала 132 особи та 135 осіб, від повід но за 2011 рік.
Станом на 31 груд ня 2012 та 31 груд ня 2011 року волод іли акціями під приємства такі акціонери, частка власності
яких у статутному під приємстві становить:
Акціонери Під приємства:
31.12.2012
31.12.2011
%
%
«АЙВЕКС ІНК.» Британські Віргінські о-ви,Роуд Т аун, Т ортола, Drake Chambers. P.O. Box 3321
24,9932
24,9932
Пелхем Сейлз Компані Лімітед Британські Віргінські о-ви,Роуд Т аун, Т ортола, Omar Hodge Buldinq Wickhams Cay I P.O.
Box 362
24,9476
24,9476
ГОЛД СТ АР КОММЕРС ІНК. Панама, м. Панама Сіті/Panama City 50th Street,Global Plaza T ower,19th Floor,Suit H
17,0409
Т ОВ « Актив Менед жмент»» Украї на, 04119 м.Киї в, вул. Д егтярівська, 21, літ.»М»
15,5068
15,5068
Т ОВ « БРОВАРПЛАСТ »» Украї на, 04119 м.Киї в, вул. Д егтярівська,21, літ.»Д »
7,9977
7,9977
ПАТ » Буд шляхмаш» Украї на, 04119 м.Киї в, вул. Д егтярівська,21
17,0409

фізичні особи
9,5138
9,5138
Всього
100,0
100,0
Ця фінансова звітність буд е пред ставлена на затверд ження Зборами акціонерів 30 квітня 2013 року.
2. Основи под ання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була під готовлена від повід но д о положень Постанови Кабінету Міністрів № 419 від 28 лютого
2000 року зі змінами. Основою над ання фінансової звітності є чинні міжнарод ні станд арти фінансової звітності
(МСФЗ), міжнарод ні станд арти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень
міжнарод ної фінансової звітності. Фінансова звітність над ана у тисячах украї нських гривень, якщо не вказано інше.
Ця фінансова звітність під готовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справед ливою вартістю
групи основних засобів на д ату першого застосування МСФЗ від повід но д о МСФЗ 1 «Перше застосування
міжнарод них станд артів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби».
Фінансова звітність за міжнарод ними станд артами фінансової звітності склад ається на основі бухгалтерських записів
згід но з украї нським законод авством шляхом трансформації з внесенням коригувань та провед енням
перекласифікації статей з метою д остовірного пред ставлення інформації згід но з вимогами МСФЗ.
Концептуальною основою поперед ньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р. ПАТ «Броварський
завод пластмас», є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переход у з
П(С)БО на МСФЗ, д опущення, прийняті управлінським персоналом щод о станд артів та інтерпретацій, які, як
очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, буд уть прийняті на д ату під готовки управлінським
персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження
застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та склад у статей фінансових звітів згід но МСБО 1.
Протягом 2012 року Т овариством застосовувались наступні станд арти та тлумачення:
Номер станд арту
Назва станд арту
МСФЗ 1
Перше застосування Міжнарод них станд артів фінансової звітності
МСФЗ 5
Непоточні активи, утримувані д ля прод ажу, та припинена д іяльність
МСФЗ 7
Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8
Операційні сегменти
МСБО 1
Под ання фінансових звітів
МСБО 2
Запаси
МСБО 7
Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8
Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10
Под ії після д ати балансу
МСБО 12
Под атки на прибуток
МСБО 16
Основні засоби
МСБО 17
Оренд а
МСБО 18
Д охід
МСБО 19
Виплати працівникам
МСБО 21
Вплив змін валютних курсів
МСБО 24
Розкриття інформації щод о пов'язаних сторін
МСБО 32
Фінансові інструменти: над ання інформації
МСБО 36
Зменшення корисності активів
МСБО 37

Забезпечення, неперед бачені зобов’язання та неперед бачені активи
МСБО 38
Нематеріальні активи
МСБО 39
Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40
Інвестиційна нерухомість
3. Принципи облікової політики
3.1.Основи оцінки склад ання фінансової звітності. Облікова політика Т овариства базується на наступних принципах:
- повнота означає, що усі операції від ображаються на від повід них рахунках бухгалтерського обліку. Фінансова
звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій, які можуть вплинути на рішення, що
приймається від носно д аної операції ;
- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій провод иться у від повід ності д о ї х суті та
економічного змісту (превалювання сутності над формою);
- активи та зобов’язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи визначаються за сумою фактично
сплачених за них коштів на д ень прид бання. Зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.
- д оход и та витрати від ображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і від повід ності, це означає, що
д оход и та витрати повинні від ображатися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тод і, коли вони насправд і
існують, а не в період ах, коли фактично отримано чи сплачено кошти; д ля визначення фінансового результату
звітного період у необхід но зіставити визнані д оход и звітного період у і витрати, що були зд ійснені д ля отримання цих
д оход ів.
Т овариство визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов’язання, д оход и, витрати та капітал в разі ї х
від повід ності наступним критеріям:
Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих под ій, використання яких, як очікується, призвед е д о отримання
економічних вигід у майбутньому.
Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслід ок минулих под ій і погашення якої в майбутньому, як очікується,
призвед е д о зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигод и.
Д оход и - це збільшення економічних вигід протягом облікового період у у вигляд і над ход ження чи збільшення
корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення,
пов'язаного з внесками акціонерів.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового період у у вигляд і вибуття чи амортизації активів або
виникнення зобов'язань, що призвод ить д о зменшення власного капіталу і не є розпод іленням між акціонерами.
Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань.
Під час вед ення бухгалтерського обліку та склад ання фінансової звітності активи і зобов’язання оприбутковуються та
обліковуються за:
вартістю ї х прид бання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю:
• активи - за сумою сплачених за них коштів, ї х еквівалентів або інших форм компенсації ;
• зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи ї х еквівалентів, які
під лягають сплаті д ля погашення зобов’язань у процесі звичайної господ арської д іяльності;
справед ливою (ринковою) вартістю:
• активи - за сумою, яку необхід но було б сплатити д ля прид бання (обміну) таких активів,
• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті операції між: обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами.
Критерії визнання та оцінки конкретних вид ів активів та зобов’язань, д оход ів та витрат навед ені в наступних
примітках.
Грошові кошти та ї х еквіваленти.
Грошові кошти та ї х еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і які під лягають незначному
ризику змін у вартості. Грошові кошти та ї х еквіваленти включають готівку в касі, залишки на рахунках банку.
Д ебіторська заборгованість.
Д ебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком д ебіторської заборгованості, за якою не
очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, та за розрахунками с бюд жетом) та первісно
оцінюється за справед ливою вартістю плюс від повід ні витрати на провед ення операцій. Якщо є об'єктивне
свід чення того, що від бувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких
збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від
зменшення корисності від бувається на основі аналізу д ебіторів та від ображає суму, яка, на д умку керівництва,
д остатня д ля покриття понесених збитків. Д ля фінансових активів резерви створюються на основі інд ивід уальної
оцінки окремих д ебіторів. Фактори, які Під приємство розгляд ає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свід чення
наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенд енції непогашення заборгованості у
строк, ліквід ність, платоспроможність боржника.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному період і сума збитку від зменшення корисності
зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з под ією, яка від бувається після визнання зменшення
корисності, то поперед ньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів.
Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення д ебіторської заборгованості
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.
Т овариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною
контрактних положень щод о фінансового інструмента. Операції з прид бання або прод ажу фінансових інструментів
визнаються із застосуванням обліку за д атою розрахунку.
Т овариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
1. фінансовий актив, д оступний д ля прод ажу;
2. інвестиції , утримувані д о погашення;
3. д ебіторська заборгованість;
4. фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кред ити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Т овариство оцінює ї х за ї хньою
справед ливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосеред ньо належать д о прид бання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Інвестиційна нерухомість.
Інвестиційну нерухомість неможливо вид ілити по причині того, що об»єкти оренд и знаход яться в буд івлях і займають
незначні ї х частки ( д о 20%), та не можуть бути прод ані окремо.
Д о інвестиційної нерухомості Т овариство від носить буд івлі, приміщення або частини буд івель, утримувані з метою
отримання оренд них платежів, а не д ля використання у над анні послуг чи д ля ад міністративних цілей або прод ажу в
звичайному ход і д іяльності. Якщо буд івлі включають од ну частку, яка утримується з метою отримання оренд ної
плати та д ругу частку д ля використання у процесі д іяльності Т овариства або д ля ад міністративних цілей, в
бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та від ображаються окремо, якщо вони можуть
бути прод ані окремо. Якщо ці частки не можуть бути прод ані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо
тільки незначна ї ї частка (д о 20 від сотків) утримується д ля використання у виробництві або в постачанні товарів чи
над анні послуг, або д ля ад міністративних цілей. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю,
включаючи витрати на операцію. Т овариство нараховує амортизацію за прямолінійним метод ом. Строк корисного
використання нерухомості у вигляд і приміщень та буд івель встановлений 20 років( термін використання встановлено
з 01.01.2011 року , виход ячи з фактичного строку введ ення в експлуатацію), протягом звітного період у метод
амортизації та строки корисного використання не перегляд ались.
Т овариство визнає витрати на амортизацію та зменшення корисності інвестиційної нерухомості у склад і прибутків та
збитків за рік. Нарахований д охід від оренд и включаться д о прибутків та збитків за рік у склад і іншого операційного
д оход у.
Основні засоби.
Т овариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання ї х у процесі
своєї д іяльності, над ання послуг, або д ля зд ійснення ад міністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації ) яких більше од ного року та вартість яких більше 2500 грн.
Первісно Т овариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши д оречність застосування буд ь-якого з
виключень, перед бачених МСФЗ 1, щод о ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати
справед ливу вартість або переоцінку як д оцільну собівартість основних засобів. Під приємство зд ійснило оцінку групи
основних засобів за справед ливою вартістю (транспортні засоби, основні виробничі машини) на д ату переход у на
МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справед ливу вартість як д оцільну собівартість основних засобів на цю
д ату.
У под альшому основні засоби оцінюються за ї х собівартістю мінус буд ь-яка накопичена амортизація та буд ь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на д ату переоцінки виключається з
валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої д о переоціненої суми активу. Д ооцінка, яка
вход ить д о склад у власного капіталу, переноситься д о нерозпод іленого прибутку, коли припиняється визнання
від повід ного активу.
Под альші витрати.
Т овариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щод енне обслуговування, ремонт та
технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій
вартості об'єкта основних засобів визнаються такі под альші витрати, які зад овольняють критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Т овариством нараховується прямолінійним метод ом .
Вид и об'єктів
Метод амортизації
Строк корисного використання (років)
буд івлі
прямолінійний
20
машини та облад нання (основне виробництво)
прямолінійний
5
машини та облад нання (д опоміжні)
прямолінійний
5

транспортні засоби
прямолінійний
5
Інструменти, прилад и та інвентар
прямолінійний
4
інші
прямолінійний
12
Капітальні вклад ення в оренд овані приміщення амортизуються протягом терміну ї х корисного використання.
Амортизацію активу починають, коли він стає прид атним д ля використання. Амортизацію активу припиняють на од ну
з д вох д ат, яка від бувається раніше: на д ату, з якої актив класифікують як утримуваний д ля прод ажу, або на д ату, з
якої припиняють визнання активу.
Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є від окремленими об’єктами вартістю більше ніж
2500 гривень із строком використання більше року. Основні засоби, вартість яких не перевищує 2500 гривень, при
перед ачі ї х д о експлуатації зд ійснюється нарахування амортизації в розмірі 50%., решта 50% - при вибутті із
експлуатації .
Т овариство не зд ійснювало протягом 2011- 2012 років зміни метод у амортизації .
Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння над ход жень з балансовою вартістю,
визнаються у склад і прибутків або збитків за рік (у межах інших операційних д оход ів чи витрат).
Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та групи вибуття:
Необоротні активи та групи вибуття, що можуть включати як оборотні, так і необоротні активи, класифікуються у звіті
про фінансовий стан як «необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та групи вибуття» в разі, якщо від шкод ування ї х
вартості буд е від буватись переважно через операції з прод ажу протягом 12 місяців після закінчення звітного
період у. Активи під лягають перекласифікації , якщо виконуються всі наступні вимоги: (а) активи готові д о негайного
прод ажу в ї х теперішньому стані, (б) керівництво Т овариства затверд ило плани щод о прод ажу та ініціювало
програму з активного пошуку покупців, , (в) очікується, що прод аж від буд еться протягом 1 року та (г) не очікується
внесення суттєвих змін д о намірів щод о прод ажу активів або анулювання плану прод ажів. Необоротні активи,
утримувані д ля прод ажу, та групи вибуття, які від несені д о д аної категорії в звіті про фінансовий стан за звітний
період не потребують ї х перекласифікації за поперед ні період и.
Оренд а
Оренд а активів, за якою ризики та винагород и, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в
оренд од авця, класифікується як операційна оренд а. Оренд ні платежі за угод ою про операційну оренд у визнаються
як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренд и. Д охід від оренд и за угод ами про операційну оренд у
Під приємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренд и. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при
отриманні д оход у від оренд и, визнаються як витрати.
Под аток на прибуток.
Под аток на прибуток від ображаються у фінансовій звітності від повід но д о законод авства, прийнятого або фактично
прийнятого д о кінця звітного період у. Витрати або д оход и з под атку на прибуток включають поточний та
від строчений под аток та визнаються у склад і прибутків або збитків за рік, за винятком випад ків, коли вони
визнаються у склад і іншого сукупного д оход у або безпосеред ньо у склад і власного капіталу, оскільки вони пов’язана з
угод ами, які також визнаються, у тому самому чи іншому період і, у склад і іншого сукупного д оход у або безпосеред ньо
у склад і власного капіталу.
Поточний под аток на прибуток є сумою, яка має бути сплачена под атковим органам або стягнена з под аткових
органів стосовно опод атковуваних прибутків або збитків за поточний та поперед ній період и. Опод атковувані
прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо фінансова звітність була затверд жена д о под ання від повід них
под аткових д екларацій. Под атки, які не є под атками на прибуток, обліковуються у склад і ад міністративних витрат.
Від строчений под аток на прибуток обчислюється з використанням метод у балансових зобов’язань д ля перенесених
под аткових збитків та тимчасових різниць, що виникають між под атковими базами активів та зобов’язань та ї х
балансовою вартістю д ля цілей фінансової звітності. Залишки від строчених под аткових активів та зобов’язань
оцінюються за под атковими ставками, затверд женими або фактично затверд женими наприкінці звітного період у, які
повинні застосуватися д о період у, коли буд уть перекласифіковані тимчасові різниці або коли буд уть використані
перенесені под аткові збитки. Від строчений под атковий актив д ля тимчасових різниць, що під лягають вирахуванню,
та перенесених под аткових збитків обліковується лише у разі, якщо є вірогід ність того, що буд е д оступним майбутній
опод атковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані вирахування.
Ставка под атку на прибуток в 2012 році становила 21%.
В Под атковому Код ексі Украї ни в частині визначення под атку на прибуток, перед бачені зміни в ставках
опод аткування прибутку, зокрема:
• на період з 01 січня 2013 року по 31 груд ня 2013 року -19%;
• на період з 01 січня 2014 року -16%.

Статутний капітал та д од атково вклад ений капітал.
Звичайні акції за номіналом класифікуються як власний капітал. Буд ь-яка над мірна сума справед ливої вартості
винагород и, од ержаної понад номінальну вартість випущених акцій, обліковується як д од атково вклад ений капітал у
склад і власного капіталу.
Визнання д оход ів і витрат.
Облік д оход ів Т овариства зд ійснюється у від повід ності д о МСБО (IAS) 18 «Д охід » . Д охід , отриманий Т овариством
від д іяльності, іншої ніж прод аж прод укції , покупних товарів та над ання послуг, обліковується у склад і іншого
операційного д оход у, фінансового д оход у та іншого д оход у.
Д охід визнається в тому випад ку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як імовірне, і якщо
виручка може бути над ійно оцінена, незалежно від часу зд ійснення платежу. Виручка оцінюється за справед ливою
вартістю винагород и, що отримана або під лягає отриманню, з урахуванням визначених у д оговорі умов платежу і за
вирахуванням под атків.
Д ля визнання д оход у також повинні д отримуватися такі критерії :
Прод аж товарів.
Д охід від прод ажу товарів визнається, як правило, при від вантаженні товарів, коли істотні ризики і вигод и від
волод іння товаром переход ять д о покупця.
Над ання послуг.
Виручка від над ання послуг визнається, якщо існує ймовірність над ход ження економічних вигід , пов'язаних з
операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, уже включену д о д оход у,
нед оотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми
первісно визнаного д оход у.
Д оход и та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою под ією, визнаються од ночасно.
Переоцінка іноземної валюти.
Функціональною валютою Т овариства є валюта основного економічного серед овища, в якому вона функціонує .
Функціональною валютою та валютою пред ставлення звітності Банку є національна валюта Украї ни – гривня (над алі
– «гривня» або «UAH»).
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Т овариства зд ійснює у под війній оцінці, а саме в номінальній сумі
іноземної валюти, щод о якої установлюється офіційний курс гривні, та в сумі від повід ного гривневого еквівалента..
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання від ображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми
в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні д о іноземних валют на д ату зд ійснення операції (д ата
визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, д оход ів і витрат).
Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним курсом, встановленим НБУ
станом на кінець від повід ного звітного року. Прибутки та збитки, які виникають у результаті врегулювання
зобов’язань за угод ами та внаслід ок перерахунку вартості монетарних активів та зобов’язань у функціональну
валюту за офіційними курсами НБУ станом на кінець року, визнаються за статтею «Результат від переоцінки
іноземної валюти» у склад і прибутків або збитків за рік. Перерахунок за офіційним курсом станом на кінець року не
застосовується д о немонетарних статей, які оцінюються за початковою вартістю. Немонетарні статті, оцінювані за
справед ливою вартістю в іноземній валюті, включаючи інвестиції у власний капітал, перераховуються з
використанням обмінних курсів на д ату визначення справед ливої вартості. Наслід ки зміни обмінних курсів д ля
немонетарних статей, оцінюваних за справед ливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються як частина прибутку
чи збитку від зміни справед ливої вартості.
Д оход и і витрати в іноземній валюті від ображаються у Звіті про фінансові результати за курсом НБУ на д ату ї х
нарахування.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Т овариство має теперішню заборгованість (юрид ичну або конструктивну) внаслід ок
минулої под ії , існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигод и, і можна д остовірно оцінити суму зобов'язання.
Виплати працівникам
Т овариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування буд ь-якої
вже сплаченої суми. Т овариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за від сутність як
забезпечення від пусток - під час над ання працівниками послуг, які збільшують ї хні права на майбутні виплати
від пускних.
Пенсійні зобов'язання
Від повід но д о украї нського законод авства, Т овариство утримує внески із заробітної плати працівників д о Пенсійного
фонд у. Поточні внески розраховуються як процентні від рахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі
витрати від ображаються у період і, в якому були над ані працівниками послуги, що над ають ї м право на од ержання
внесків, та зароблена від повід на заробітна платня. Т овариство нед ержану пенсійну програму не застосовує.

1 4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок.
В звітному період і Т овариством зд ійснено трансформацію статей обліку у зв’язку із переход ом Т овариства на
Міжнарод ні Станд арти Фінансової звітності.
Ефект від перекласифікації певних статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.12р. д ля порівняності
д аних станом на 31 груд ня 2012 року навед ений в таблиці :
(тис. грн.)
Назва показника
Первинно зазначено
Перекласифіковано, виправлення помилок
Після перекласифікації станом на 31 груд ня 2012 року
1
2
3
4
Залишкова вартість основних засобів
17383
-67
17316
Залишкова вартість нематеріальних активів
23
23
Незавершені капітальні інвестиції
1
1
Запаси
746
-40
706
Д ебіторська заборгованність за товари, роботу, послуги
373
373
Д ебіторська заборгованність за розрахунками з бюд жетом
1
1
Д овгострокова д ебіторська заборгованність
10413
10413
Інша д ебіторська заборгованність
2412
2412
Грошові кошти
657
657
Інші оборотні активи, витрати майбутніх період ов
0
5
5
Всьго активів
36716
-102
36614
Статутний капітал
22000
22000
Інший д од ад ковий капітал
25307
25307
Непокритий збиток

-17636
-1
-17635
Забезпечення виплат персоналу
232
232
Д овгострокові кред ити банків
2895
2895
Кред иторська заборгованність за товари, роботи, послуги
1235
1235
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюд жетом, оплати праці
417
417
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування
68
68
Інші поточні зобов'язання
3916
-101
3815
Всьго пасив
36716
-102
36614
В результаті провед ених трансформаційних процед ур зменшено нерозпод ілений прибуток Компанії за роки, що
перед ували 31.12.2012р.
5. Перехід на нові та переглянуті станд арти
Протягом року та під час склад ання фінансової звітності Т овариство використовувало всі нові та переглянуті
станд арти і тлумачення, що були випущені Рад ою з Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку.
Зазначені нижче нові станд арти та інтерпретації набрали чинності з 1 січня 2012 року:
Поправка д о МСФЗ 7 «Фінансові інструменти, розкриття інформації » (випущена у жовтні 2010 року та чинна д ля
річних період ів, які починаються з 1 липня 2011 року або після цієї д ати). Поправка потребує д од аткового розкриття
інформації щод о фінансових активів, які були перед ані, але визнання яких не було припинено. Поправка змінює
вимоги виключно д о розкриття такої інформації .
Поправка д о МСБО 12 «Под аток на прибуток» (випущена у груд ні 2010 року та чинна д ля річних період ів, які
починаються з 1 січня 2012 або після цієї д ати). Поправка д ає пояснення щод о визначення від строченого под атку
стосовно інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справед ливою вартістю. Поправкою ввод иться
припущення, що від строчений под аток по активам, які не амортизуються має завжд и визначатись на під ставі
припущення про від шкод ування ї ї вартості при прод ажу.
Якщо вище не описано інше, нові станд арти та інтерпретації не матимуть значного впливу на фінансову звітність
Т овариства.
6. Примітки д о фінансової звітності
Від повід но д о форм звітності, яка затверд жена украї нським законод авством д ля над ання інформації за
результатами д іяльності в 2012р., примітки д о фінансової звітності пред ставлені в Формі №5.
6.1. Основні засоби
Т аблиця1.Основні засоби
(тис. грн.)
Ряд ок
Найменування статті
Буд івлі, споруд и та перед авальні пристрої
Машини та облад нання
Т ранспортні засоби
Інструменти, прилад и, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Бібліотечні фонд и
Усього
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Балансова вартість на 1 січня 2011 року:
20285
1824
151
57
14
152
54
5
22542
1.1
Первісна (переоцінена) вартість
41290
15848
371
309
46
301
108
7
58280
1.2
Знос на 1 січня 2011 року
21005
14024
220
252
32
149
54
2
35738
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Над ход ження
55
32
25
112
3
Інші зміни ( поліпшення)
114
275
325

1
715
4
Вибуття
4
3144
60
68
46
301
13
3636
4.1
Первісна (переоцінена) вартість
41400
13034
311
598
0
0
120
8
55471
4.2
Знос
23323
11654
220
208
0
0
63
4
35472
5
Амортизаційні від рахування
2322
741
44
23
13
2
3145
6
Балансова вартість на 31 груд ня 2011 року:
18077
1380
91
390
0
0
57
4
19999
6.1
Первісна (переоцінена) вартість
41400
13034
311
598
0
0
120
8
55471
6.2
Знос на 31 груд ня 2011 року
23323
11654

220
208
0
0
63
4
35472
7
Над ход ження
69

23
92
8
Інші зміни ( поліпшення)
51
108

159
9
Вибуття
213
275

2
490

10
Амортизаційні від рахування
2290
358
31

13
2692
12
Балансова вартість на 31 груд ня 2012 року:
15838
1198
60
149

67
4
17316
12.1
Первісна (переоцінена) вартість
41451
12998
311
323
0
0
141
8
55232
12.2
Знос на 31 груд ня 2012 року
25613
11800
251
174

74
4
37916

6.2 Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та активи групи вибуття
Протягом 2012 року Т овариством було перекласифіковано д о «Необоротних активів, утримуваних д ля прод ажу»,
вартість машин , облад нання та транспортних засобів , яка обліковувалась в склад і статті «Основні засоби » на
загальну суму 107 тис. грн.(залишкова вартість). Частина вказаних активів була прод ана протягом 2012 року, сума
коштів від ї х прод ажу склала без урахування ПД В 3 тис. грн., а позитивний фінансовий результат –2,8 тис. грн.
6.3 Запаси
Станом на 31.12.2012р. Т овариством було провед ено оцінку вартості запасів на від повід ність ї х вартості вимогам
МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості ї х реалізації .
Ряд ок
Найменування статті
2012 рік
2011 рік
1
2
4
5
1
Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі:
5224
6196
1.2.
Матеріали
453
1363
1.3.
Паливо
9
38
1.4.
Запасні частини
203
204
1.5
Буд івельні матеріали
17
22

1.6
Готова прод укція
4449
4453
1.7
Т овари
60
49
1.8
Інші запаси
24
51
2
Вартість незавершеного виробництва
9
16
3
Вартість запасів на від повід альному збереганні
6.5 Поточна д ебіторська заборгованість
Поточна д ебіторська заборгованість разшифровується в балансі (форма №1). Д ебіторська заборгованість за товарі,
роботи, послуги по первісній вартості склад ається :
2012 р. за товари, роботи - 338,4, за оперативну аренд у — 34,6
2011 р. за товари, роботи - 408,1 , за оперативну аренд у — 11,9
Аналіз зміни резерву сумнівних боргів за 2012 рік (тис. грн.)
Ряд ок
Рух резервів
Д ебіторська заборгованість за д оговорами оперативної оренд и
Д ебіторська заборгованість за вид аними авансами
Інша поточна д ебіторська заборгованість
Усього
1
2
3
4
5
6
1
Залишок за станом на 1 січня
20
0
0
20
2
(Збільшення)/ зменшення резерву сумнівних боргів протягом року
0
0
0
3
Списання безнад ійної заборгованості за рахунок резерву
20
0
0
20
4
Залишок за станом на кінець д ня 31 груд ня
0
0
0
0
6.6 Статутний капітал
Статутний капітал Акціонерного товариства склад ає 22 000 000,00 (д вад цять д ва мільйони) гривень. Статутний
капітал розпод ілено на 2 200 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00( д есять)гривень кожна.
Д од аткових акцій на протязі перевіряємого період у не випускалось.
Викуп акцій власної емісії не провод ився .
Всі акції є простими, над ають акціонерам наступні права:
- брати участь в управлінні Т овариства в поряд ку, визначеному чинним законод авством Украї ни та Статутом;
- брати участь у розпод ілі прибутку Т овариства та од ержувати д ивід енд и від повід но д о рішень Загальних зборів

акціонерів;
- отримувати інформацію про д іяльність Т овариства в обсягах, визначеному чинним законод авством Украї ни;
- від чужувати акції Т овариства в поряд ку, визначеному цим Статутом та чинним законод авством Украї ни;
- інші права згід но з Статутом та чинним законод авством Украї ни.
Привілеї та обмеження д ля певних груп акціонерів від сутні.
6.7 Д од атковий капітал (Резерви переоцінки)
Інший д од атковий капітал склад ається з резерву переоцінки за результатами переоцінки 2006р. За 2012 р.
залишився незмінним та склав 25307 тис. гривень.
6.8 Зобов’язання
Поточна Кред иторська заборгованість разшифровується в балансі (форма №1), облік зобов’язань зд ійснюється за
собівартістю
Станом на 31/12/12 р. залишок неповернутої суми д овгострокового кред иту банку склад ає 2 895 тис. грн, строк
погашення серпень 2014р.
У Т овариства немає майна, отриманого за д оговором оренд и станом на звітну д ату 31 груд ня 2012 року.
6.9 Потенційні зобов’язання
Суд ові позови.
Станом на кінець звітного період у Т овариство має под ані суд ові позови Позов ПАТ »Броварський завод пластмас»
по оскарженню под аткових повід омлень- рішень д о Броварської ОД ПІ знаход иться на розгляд і в останній інстанції Вищому ад міністративному суд і.
Т им не менш час від часу та в зв’язку із звичайним вед енням бізнесу Т овариство може бути притягнуте д о суд у в
якості від повід ача. Від повід но д о власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво Т овариства
вважає, що не має під став очікувати суттєвих збитків в зв’язку із такими справами та від повід но від сутня
необхід ність в формуванні резервів у фінансовій звітності.
Опод аткування.
Украї нське под аткове законод авство, яке було прийнято в кінці 2012 року і навіть після цього під лягало багатьом
змінам, є пред метом різних інтерпретацій. Под аткові органи в Украї ні можуть застосовувати більш жорсткі та склад ні
трактування под аткового законод авства, які незважаючи на ї х несправед ливу економічну природ у, обґрунтовуються
под атковими органами як необхід ність наповнення бюд жету буд ь-якою ціною. В свою чергу це може призвести д о
д од аткового опод аткування операцій, які раніше оцінювались керівництвом Т овариства як такі, що не під лягають
опод аткуванню, і від повід но д онарахування як значних сум под атків, так і штрафних санкцій.
2 груд ня 2010 року Верховною Рад ою Украї ни було прийнято новий Под атковий код екс Украї ни, яким впровад жено
зниження ставок опод аткування под атку на прибуток та введ ено нові під ход и д о визначення об’єктів та склад ових
об’єктів опод аткування, а саме д оход ів та витрат, запровад жено нові правила под аткової амортизації основних
засобів та нематеріальних активів, нові під ход и д ля визначення результатів від операцій з іноземною валюти, які
значно наблизились д о під ход ів щод о визнання вказаних операцій у бухгалтерського обліку од нак, нові под аткові
правила ще не були в д остатній мірі перевірені на практиці та від сутня необхід на суд ова практика щод о
інтерпретацій нового под аткового законод авства.
Под аткові період и залишаються від критими д ля перевірки контролюючими органами щод о нарахованих под атків
протягом трьох років з д ати узгод ження под аткового зобов’язання (граничного терміну д ля под ання под аткової
д екларації або под ання уточнюючої д екларації ). За певних обставин перевірки можуть зд ійснюватись і щод о
більших період ів,
В 2011 році Т овариство пройшло комплексну под аткову перевірку своєї д іяльності за період з 2008 по 30.09.2010
роки.
Т им не менш за час з 01.10.2010 по 31.12.2012 року в зв’язку із звичайним вед енням бізнесу Т овариство може мати
інші неперед бачувані збитки, що пов’язані з виникненням под аткових зобов’язань.
Т овариство своєчасно склад ає і под ає под аткову звітність та сплачує від повід ні под атки та збори д о бюд жету та
позабюд жетних фонд ів.
Економічне серед овище.
Т овариство зд ійснює свою основну д іяльність на території Украї ни. Закони та нормативні акти, які впливають на
операційне серед овище в Украї ні, можуть швид ко змінюватися. Под альший економічний розвиток залежить від
спектру ефективних заход ів, які вживаються украї нським уряд ом, а також інших под ій, які перебувають поза зоною
впливу Т овариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку украї нського уряд у може мати вплив на
реалізацію активів Т овариства, а також на зд атність Т овариства сплачувати заборгованості згід но зі строками
погашення.
Керівництво Т овариства провело найкращу оцінку щод о можливості повернення та класифікації визнаних активів, а
також повноти визнаних зобов'язань. Од нак Т овариство ще д осі знаход иться під впливом нестабільності, вказаної
вище.
Ступінь повернення д ебіторської заборгованості.
Внаслід ок ситуації , яка склалась в економіці Украї ни, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на
д ату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за ї хньою балансовою вартістю в ход і
звичайної д іяльності Т овариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заход ів, які знаход яться поза зоною
контролю Т овариства, спрямованих різними краї нами на д осягнення економічної стабільності та пожвавлення

економіки. Ступінь повернення д ебіторської заборгованості Т овариству визначається на під ставі обставин та
інформації , які наявні на д ату балансу. На д умку Керівництва, д од атковий резерв під фінансові активи на
сьогод нішній д ень не потрібен, виход ячи з наявних обставин та інформації .
6.10 Д оход и та витрати
Д охід від реалізації , тис. грн.

2012
2011
Д охід від реалізації прод укції
17394
23117
Д охід від реалізації послуг
4786
5299
Д охід від реалізації товарів
116
225
Всього д оход и від реалізації
22296
28641

Собівартість реалізації

2012
2011
Собівартість товару
53
160
Сировина та витратні матеріали
12395
18051
Витрати на персонал
3616
3493
Амортизація
2704
2843
Інші
711
1058

Всього
19479
25605

Інші д оход и, інші витрати

Найменування статті
2012
2011
Інші операційні д оход и
Д оход и від операційної оренд и активів
6044
5025
Д охід від реалізації необоротних активів, утримуваних д ля прод ажу
34
498
Д оход и від реалізації запасів
Від шкод ування раніше списаних активів
79
35
Інші д оход и
15891
12682
Д оход и від од ержаних штрафів, пені, неустойки
11
1
Всього
22059
18241
Інші операційні витрати
Благод ійність
3
Витрати, які принесли д охід від операційної оренд и
783
712
Собівартість реалізованих запасів
Собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних д ля прод ажу
4
9
Штрафи, пені
707
1
Витрати від зменшення корисності д ебіторської заборгованості
Інші витрати
17971
13301
Збитки від курсових різниць
-

Всього
19467
14023

Інші д оход и
Д охід від реалізації необоротних активів
16
9
Інші витрати
Списання необоротних активів
Собівартість реалізованих необоротних активів
32
Всього
32
Витрати на збут
Найменування статті
2012
2011
Комунальні витрати
Витрати на персонал
379
357
Комісійна винагород а
Маркетинг та реклама
85
86
Амортизація
4
2
Інші
220
104
Всього витрат на збут
688
549

Ад міністративні витрати
Найменування статті
2012
2011
Витрати на персонал
1343
1087
Комунальні витрати
250
298
Витрати на транспорт
148
143
Амортизація основних засобів
57

58
Под атки
234
166
Матеріальні витрати
53
41
Інші
1923
763
Всього ад міністративних витрат
4008
2556
6.11 Операційні сегменти
У зв'язку з тим, що Т овариство має од ин основний сегмент — виробництво труб та фітінгів з пластмаси, який
розташований в од ному місті та реалізації прод укції від бувається на території Украї ни звітність за сегментами не
склад ається.
6.12 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Д о пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
- під приємства, які прямо або опосеред ковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під
спільним контролем разом з Т овариством;
- асоційовані компанії ;
- спільні під приємства, у яких Т овариство є контролюючим учасником;
- члени провід ного управлінського персоналу Т овариства;
- близькі род ичі особи, зазначеної вище;
- компанії , що контролюють Т овариство, або зд ійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий від соток голосів у
Т оваристві;
- програми виплат по закінченні труд ової д іяльності працівників Т овариства або буд ь-якого іншого суб'єкта
господ арювання, який є пов'язаною стороною Т овариства.
2012
2011
1
2
3
Нарахована та виплачена винагород а членам нагляд ової рад и ( тис.грн.)
180
6.13 Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основний фінансовий інструмент під приємства включає торгову кред иторську заборгованість. Основною ціллю д аних
фінансових інструментів є залучення коштів д ля фінансування операцій Т овариства. Т акож Т овариство має інші
фінансові інструменти, такі як: торгова д ебіторська заборгованість, грошові кошті .
Основні ризики включають: кред итний ризик, ризик ліквід ності . Політика управління ризиками включає наступне:
Кред итний ризик
Т овариство уклад ає угод и виключно з від омими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами
зд ійснюються на основі поперед ньої оплати. Д ебіторська заборгованість під лягає постійному моніторингу.
Ризик ліквід ності
Т овариство зд ійснює контроль ліквід ності шляхом планування поточної ліквід ності. Т овариство аналізує терміни
платежів, які пов'язані з д ебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної д іяльності.
Управління капіталом
Т овариство зд ійснює заход и з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок
оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї
д іяльності. Керівництво Т овариства зд ійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його склад овим ризики. На основі отриманих висновків під приємство
зд ійснює регулювання .
6.14 Справед лива вартість фінансових інструментів
Балансова вартість
Справед лива вартість
2012
2011
2012
2011
1
2
3
2

3
Фінансові активи
Інвестиції д оступні д ля прод ажу
18
18
18
18
Інвестиції , д о погашення
Д овгострокова д ебіторська заборгованість
10413
10413
10413
10413
Т орговельна д ебіторська заборгованість
373
400
373
400
1
2
3
4
5
Грошові кошти та ї х еквіваленти
657
1421
657
1421
Фінансова оренд а

Д овгострокові отримані позики
2895
4723
2895
4723
Т орговельна кред иторська заборгованість
1235
1145
1235
1145
Справед ливу вартість д ебіторської та кред иторської заборгованості неможливо визначити д остовірно, оскільки
немає ринкового котирування цих активів.
6.15 Под ії після д ати балансу
Після д ати балансу та д о моменту затверд ження фінансової звітності Т овариства від бувались под ії , які б можуть
мати суттєвий вплив на господ арську д іяльність під приємства:
Винесено ухвалу Господ арського суд у Киї вської області про порушення провад ження у справі про визнання права
власності на пред мет іпотеки – об»єкти нерухомого майна ПАТ “Броварський завод пластмас ”, а саме: позов ПАТ
Всеукраї нський Акціонерний Банк» по д оговору іпотеки б/н від 05.08.2009 року;
Після д ати балансу прийнято рішення Вищого Ад міністративного суд у, який виніс ухвалу на користь
ПАТ »Броварський завод пластмас» та признав нечинними под аткові повід омлення рішення на суму 610064 грн.

Голова правління Кушнір Б.Я.

Головний бухгалтер Свирид Н.В.
д /н

д /н
д /н

