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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	00480945
4. Місцезнаходження
	36008, Україна, Полтавська обл., Полтава, Фрунзе,158
5. Міжміський код, телефон та факс
	(0532)508-777, (0532)508-780
6. Електронна поштова адреса 
	referent@medicalglass.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
13.02.2017

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
№69 Вiдомостi НКЦПФР

11.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
medicalglass.com.ua
в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
X
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
3. ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не приймало участi в створеннi юридичних осiб.  4.В  ПАТ "Полтавський завод медичного скла" посада корпоративного секретаря вiдсутня.  5. ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не проводило обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством. 12.2) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" облiгацiї не випускало i не придбавало. 12.3) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" в 2015 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало.12.4) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери. 12.5) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не викупало власних акцiй в 2015 роцi. 15.ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не випускало борговi цiннi папери. 16. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 296640
3. Дата проведення державної реєстрації
	29.02.1996
4. Територія (область)
	Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	2617500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	25
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	25
8. Середня кількість працівників (осіб)
	524
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	23.19 - Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних
	20.10 - Виробництво промислових газiв
	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
10. Органи управління підприємства
	Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Полтава-банк"
2) МФО банку
	331489
3) Поточний рахунок
	26001958
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "Полтава-банк"
5) МФО банку
	331489
6) Поточний рахунок
	26004955 $

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Виробництво лiкарських засобiв
№598098
12.08.2014
Державна iнспекцiя з контролю за лiкарськими засобами

Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв)
№576918
09.12.2011
Державна служба України з контролю за наркотиками
09.12.2016
Опис
i/в
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
№590980
22.06.2011
Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та зв'язку України

Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi
22527015
36011, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтава, Ленiна,1/23
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)



Усього
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кудацький Олександр Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 382601 16.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Харкiвський полiтехнiчний iнститут,спец.ел.апар.Харкiвський юридичний iнститут,спец.-правознавство
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "ПЗМС"-комерц.директор з 1995 р, по 1997  р.З 1997 р. -голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

1) Посада
	Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мартинова Валентина Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 623454 22.08.2005 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Полтавський будiвельний iнститут,спец.-водопостач. i каналiзацiя
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	1991-1997 рр.-начальник ВМiЗ ВАТ "ПЗМС", з 1997 р. заступник голови правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.




1) Посада
	Заступник голови правлiння з технiчних питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Симонов Андрiй Михайлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	ВВ 142566 05.12.1997 Калiнiнський РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	Донецький полiтехнiчний iнститут,спец.-хiмiк-технолог
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	З 2003 р. гол.технолог ВАТ "ПЗМС", з 2006 р. заст.голови правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Некрасов Олександр Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 382738 18.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Український iнститут ринкових вiдносин i пiдпр.,спец.- фiнанси
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	З 1996 р. голова правлiння АБ "Полтава-банк"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа та розмiр виплаченої винагороди не надала.


1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	ПАТ "Укрмедпром"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- 31106596  -
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	-
6) Стаж роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	i/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.



1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Некрасов Леонiд Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 907542 28.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища; Академiя зовнiшньої торгiвлi
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Голова наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Нелюбiн Вячеслав Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 304308 20.01.1997 Киiвський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Вища; Полтавський кооперативний iнститут ,спец.-економiка торгiвлi
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Начальник управлiння корпоративних фiнансiв 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Москаленко Тетяна Павлiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 902118 15.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Вища; Полтавський державний сiльськогосподарський iнститут.Спец.- менеджмент органiзацiй.
6) Стаж роботи (років)
	9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Начальник вiддiлу економiчних дослiджень.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Рубан Ксенiя Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 211612 14.08.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища; Полтавський iнженерно- будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Iнженер з органiзацiї та нормування працi вiддiлу економiчних дослiджень.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.07.2012, обрано без визначення строку
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бобилков Олег Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 371849 26.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Вища; Полтавський кооперативний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Заступник голови правлiння ПАТ "Полтава-банк"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Царинську Валентину Сергiївну
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 033105 18.09.1995 Полтавським РВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Середньо-спецiальна: Полтавський геолого-розвiдувальний технiкум
6) Стаж роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Бухгалтер ПАТ "ПЗМС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди  особа не надала.


1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Удовиченко Олена Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	МЕ 910562 12.12.2008 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) Рік народження
	1984
5) Освіта
	Вища; Київський нацiональний економiчний унiверситет.
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Провiдний економiст "Пiреус-банк"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.03.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова правлiння
Кудацький Олександр Миколайович
КН 382601 16.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
5 229 018
9,989
5 229 018
0
0
0
Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
Мартинова Валентина Василiвна
КО 623454 22.08.2005 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
0
0
0
0
0
0
Заступник голови правлiння з технiчних питань
Симонов Андрiй Михайлович
ВВ 142566 05.12.1997 Калiнiнський РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi
1
0
1
0
0
0
Голова наглядової ради
Некрасов Олександр Васильович
КН 382738 18.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
28 110 626
53,6975
28 110 626
0
0
0
Член наглядової ради
ПАТ "Укрмедпром"
i/в 31106596  i/в
13 087 501
25
13 087 501
0
0
0
Член наглядової ради
Удовиченко Олена Олександрiвна
МЕ 910562 12.12.2008 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi
14 824
0,0283
14 824
0
0
0
Член наглядової ради
Некрасов Леонiд Олександрович
КН 907542 28.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
3 143 572
6,005
3 143 572
0
0
0
Член наглядової ради
Нелюбiн Вячеслав Юрiйович
КН 304308 20.01.1997 Киiвський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
1
0
1
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї
Москаленко Тетяна Павлiвна
КН 902118 15.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
1
0
1
0
0
0
Головний бухгалтер
Рубан Ксенiя Володимирiвна
КН 211612 14.08.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
0
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Бобилков Олег Володимирович
КН 371849 26.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
1
0
1
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Царинську Валентину Сергiївну
КН 033105 18.09.1995 Полтавський РВ  УМВС України в Полтавськiй обл.
1 688
0,0032
1 688
0
0
0
Усього
49 587 233
94,723
49 587 233
0
0
0

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
ПАТ "Укрмедпром"
31106596
01015, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Лаврська 16в
13 087 501
25
13 087 501
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Фiзична особа
   
28 110 626
53,6975
27 972 173
0
0
0
Усього
41 198 127
78,6975
41 059 674
0
0
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.03.2015
Кворум зборів
98,17
Опис
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:
1. Обрання Голови i лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтавський завод медичного скла".
2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту та порядку денного рiчних загальних зборiв.
4. Звiт Голови Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла" про результати виробничо-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про результати аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
6. Звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк.
7. Затвердження висновкiв аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
8. Затвердження результатiв господарської дiяльностi ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
9. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. Затвердження та розподiл прибутку за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв.
10. Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла".
11. Обрання Голови та членiв Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла".
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. 
Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:
1. Обрано Голову i лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затверджено регламент та порядок денний рiчних загальних зборiв.
4. Затверджено звiт Голови Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла" про результати виробничо-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Визначено основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015 рiк.
5. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї товариства про результати аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
6. Затверджено звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк.
7. Затверджено висновки аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
8. Затверджено результати господарської дiяльностi ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.
9. Затверджено рiчний звiт та баланс товариства за 2014 рiк. Затверджено та розподiлено прибуток за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв.
11. Обрано Голову та членiв Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла".
По питанням порядку денного №10 та №12, голосування по яким кумулятивне, обрано осiб у органи товариства iз запропонованих кандидатур та повнiстю сформований склад органiв.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
05.08.2015
Кворум зборів
90,199
Опис
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:
1. Про внесення змiн до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 'Полтавський завод медичного скла' вiд 26 березня 2015 р. щодо розподiлу прибутку за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв, та викладення його у новiй редакцiї.
Позачерговi загальнi збори скликалися Наглядовою радою товариства з метою виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави" вiд 22.04.2015р. №241.
Прийнято рiшення: донарахувати та провести додаткову виплату дивiдендiв за 2014р. до 31.12.2015р.


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата виплати дивідендів




Опис


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Менеджмент треже трейдинг лiмiтид"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
37440014
Місцезнаходження
36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, вул. Рози Люксембург,72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
лiцензiя АЕ №263255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦП та ФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
(05322) 2-56-47
Факс
(05322) 2-56-47
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
i/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIНА"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
23285643
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика Василькiвська
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
свiдоцтво №0960
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(044) 223-82-69
Факс
(044) 223-82-69
Вид діяльності
i/в
Опис
ПАТ "ПЗМС" уклало договiр на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Київська обл., Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
i/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
i/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044)  279-12-13
Факс
(044) 377--70-16
Вид діяльності
i/в
Опис
i/в

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.04.2001
39/16/1/11
ДКЦП Полтавське ТУ
UA4000123392
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
52 350 000
2 617 500
100
Опис
Лiстинг на цiннi папери вiдсутнiй.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла" засноване згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Полтавськiй областi вiд 19 лютого 1996 року № 80-ПР шляхом перетворення державного пiдприємства "Полтавський завод медичного скла" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №32 вiд 17 сiчня 1995 року.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ "ПЗМС" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. Керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює Правлiння на чолi з Головою. Основнi виробничi цехи: цех №1-виробництво склотрубки, цех №2- виробництво ампул та пробiрок. Змiн в органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 519
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 5
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 0
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 31 679.9
Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився  на    3 009.9 тис.грн.


Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю розвитку Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товариствi зважено i обдумливо пiдходять до питання подбору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств. 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПАТ "ПЗМС" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими суб'єктами права, в порядку передбаченому ЗУ "Про спiльну дiяльнiсть".

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй про реорганiзацiю з боку третiх осiб до емiтента не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у всiх перiодах, представлених у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк, що складена вiдповiдно до  МСФЗ. 
       Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком ситуацiй, особливо обумовлених в МСФЗ 1. 
        Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю їх придбання.  
        Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного термiну їх використання, але не бiльше, нiж 20 рокiв, та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 
       Термiни i методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.
        Основними засобами визнаються матерiальнi активи вартiстю бiльш нiж 6 000,00 грн. i очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року. 
        Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю з вирахуванням нарахованої амортизацiї та знецiнення. У первiсну вартiсть входять всi витрати, безпосередньо вiднесенi на придбання активу. Виготовленi власними силами об`єкти основних засобiв оцiнюються по фактичних прямих витратах на їх створення.
         Витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв вiдносяться на фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Вартiсть суттєвих (мають велику долю вiрогiдностi в отриманнi майбутнiх економiчних вигод) оновлень та доробок основних засобiв капiталiзується.
         Об'єкти основних засобiв, що списуються або iншим чином вибувають, виключаються зi звiту про фiнансовий стан разом з вiдповiдною накопиченою амортизацiєю. Будь якi рiзницi мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта враховуються як прибутки чи збитки в момент припинення визнання. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають в результатi такого списання або вибуття, вiдносяться на фiнансовi результати. 
        Нарахування амортизацiї по об`єктам основних засобiв, проводиться прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається тодi, коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання. Сума нарахованої амортизацiї списується на витрати звiтного перiоду, якщо вона не включається в балансову вартiсть iншого активу.
       Термiн корисного використання основних засобiв перiодично переглядається за результатами рiчної iнвентаризацiї.
       На кожну звiтну дату або частiше, якщо трапляються подiї, що свiдчать про необхiднiсть змiни, проводиться аналiз для виявлення iндикаторiв знецiнення вартостi активiв Компанiї.
      Фiнансовi iнвестицiї класифiкованi по категорiях: 
1.	 Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
До асоцiйованих вiдносяться тi пiдприємства, в яких Компанiя здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi.
     Вiдповiдно до цього методу, балансова вартiсть iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства первiсно визнається за вартiстю придбання. Балансова вартiсть iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства збiльшується або зменшується на визнану частку Компанiї в прибутку або збитку i iншому сукупному прибутку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Отриманi вiд асоцiйованих пiдприємств дивiденди зменшують балансову вартiсть iнвестицiй.
2. Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу
Iнвестицiї, якi є в наявностi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю, з вiднесенням їх змiн на власний капiтал.
     Запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї це можлива цiна реалiзацiї в ходi  звичайної дiяльностi Компанiї зменшена на розрахованi витрати при продажу.
     Запаси перiодично переглядаються на предмет нелiквiдностi. В випадках коли запаси визнаються як тi, що не будуть використанi в процесi виробництва та не принесуть економiчної вигоди Компанiї, створюється резерв на їх знецiнення у розмiрi вартостi запасiв. 
    Компанiя застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при вибуттi або передачi у виробництво:
- по методу ФIФО (перший прийшов-перший пiшов) - сировина i матерiали для основного виробництва, напiвфабрикати, паливо, товари для продажу;
- за середньозваженою собiвартiстю - готова продукцiя i незавершене виробництво;
- за iдентифiкованою собiвартiстю - запаснi частини i iншi матерiали.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
          Компанiя в силу своєї технологiчної винятковостi i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi - виробництвом та продажем скляних виробiв. Дохiд отриманий по цьому сегменту суттєвий (iсторично створений бiльш 90%) по вiдношенню до загальної суми отриманих доходiв. Виходячи з вище викладеного всi фiнансовi результати враховуються по одному операцiйному сегменту. 
Оскiльки Компанiя виробляє однотипну продукцiю, деталiзацiя за видами виробленої продукцiї не проводиться, так як така iнформацiя не надається органам, вiдповiдальним за прийняття управлiнських рiшень. 
Виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м. Полтава. В iнших регiонах структурних пiдроздiлiв Компанiя не має. Тому доходи та активи по виробничому сегменту вiдносяться до одного географiчного регiону - м. Полтава. 
        Нижче представлено географiчнi сегменти виручки Компанiї вiд продажу продукцiї власного виробництва у 2015 роцi:
Україна - 147 946 тис.грн.
Експорт - 179 251 тис.грн., в т.ч.:	
Бiлорусь - 72 305 тис.грн.
Росiя - 72 790  тис.грн.
Казахстан - 22 465 тис.грн.
Великобританiя - 7 367 тис.грн.
Азербайджан - 3 765  тис.грн. 
Грузiя	 - 454 тис.грн.
Iншi  - 105 тис.грн. 
Разом	327 197

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Для забезпечення вимог споживачiв керiаництво пiдприємства постiйно шукає шляхи  для покращення якостi продукцiї. З цiєю метою в 2015 роцi була проведена реконструкцiя скловареної печi з застосуванням принципово нової технологiї варки скла - газокисневої з  електричним пiдiгрiвом, що дозволило отримати продукцiю європейської якостi.
       Для усунення ризикiв зниження якостi трубки товарної при транспортуваннi  (подряпини, забруднення, руйнування) було придбано обладнання iталiйської фiрми "Novo Pack" для пакування трубки в термозбiжну плiвку.
      Пiдприємство планує в 2016 роцi  провести реконструкцiю наступної скловарної печi з застосуванням принципово нової технологiї варки скла - газокисневої з  електричним пiдiгрiвом. Сума прогнозних витрат по реконструкцiї складає майже 70 000 тис.грн. Реконструкцiя проводиться за власнi кошти пiдприємства.


Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація ПАТ "ПЗМС" не укладало зазначенi правочини.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби це - активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй. Всi вони знаходяться за юридичною адресою пiдприємства. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 200 594 тис. грн. За звiтний перiод Товариством придбано об'єктiв основних засобiв для використання їх в процесi виробництва, постачання за рахунок власних коштiв 35 041тис.грн., вiднесено на збiльшення первiсної вартостi за рахунок полiпшення 77 121тис. грн. За звiтний перiод лiквiдовано та реалiзовано основних засобiв первiсною вартiстю 3 431 тис.грн. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 309 325 тис. грн. Товариство не має основних засобiв , що тимчасово не використовується. Пiдприємство постiйно проводить технiчне переозброєння виробництва та планує i на майбутне.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд загальних економiчних умов. Також, звертаємо увагу на те, що протягом 2015 р. виникла значна напруга на валютному ринку, що було пов'язано iз поєднанням низки внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв та вiдбулося значне зростання офiцiйного курсу долара США та євро до гривнi та коливання  курсу рубля.


Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
 Протягом 2015 року не було суттєвих порушень дiючого законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Здiйснений аналiз фiнансової звiтностi ПАТ "ПЗМС" на предмет платоспроможностi станом на 31 грудня 2014 р. та станом на 31 грудня 2015 р. свiдчить про її достатнiй рiвень, що пiдтверджується розрахунком показникiв-коефiцiєнтiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi.
     Данi свiдчать, що за результатами 2015 року значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi пiдвищилось, але вiн значно вище норми. Значення показникiв загальної лiквiдностi мають значення, вищi за оптимальнi. Рiвень показникiв, що характеризують фiнансову стiйкiсть i структуру капiталу, свiдчать про те, що у ПАТ "ПЗМС" переважають власнi кошти. Коефiцiєнт рентабельностi активiв має значення вище нуля. I це дає можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує пiдприємству достатню платоспроможнiсть та фiнансову стабiльнiсть.
   Запорукою покращення лiквiдностi є збереження прибутковостi та зменшення дебiторської заборгованостi.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2016 роцi пiдприємство планує  провести реконструкцiю наступної скловарної печi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi товариство не проводило дослiджень та розробок.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
i/в

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
i/в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
106 210
205 668
0
0
106 210
205 668
  будівлі та споруди
8 658
8 950
0
0
8 658
8 950
  машини та обладнання
85 878
183 513
0
0
85 878
183 513
  транспортні засоби
6 153
7 689
0
0
6 153
7 689
  земельні ділянки
4 650
4 650
0
0
4 650
4 650
  інші
871
866
0
0
871
866
2. Невиробничого призначення:
4 239
3 843
0
0
4 239
3 843
  будівлі та споруди
453
433
0
0
453
433
  машини та обладнання
456
444
0
0
456
444
  транспортні засоби
621
343
0
0
621
343
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
2 614
2 552
0
0
2 614
2 552
  інші
95
71
0
0
95
71
Усього
110 449
209 511
0
0
110 449
209 511
Опис
i/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
387 947
325 971
Статутний капітал (тис.грн)
2 618
2 618
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
2 618
2 618
Опис
Чистi активи визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 
   

Висновок
 Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" перевищує розмiр Статутного капiталу, який складає 2 618  тис.грн. що вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

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 векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
258
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
24 609
X
X
Усього зобов'язань
X
24 867
X
X
Опис
i/в

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од.вим.)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од.вим.)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Трубка скляна товарна
1813.4 т.
25369
8,45
1824,9 т.
25951,5
7,9
2
Ампули
1548,7 млн.шт.
265258,1
88,37
1641,8 млн.шт.
291656,3
89,1
3
Пробiрки
739,3 тис.шт.
371,5
0,12
1292,0 тис.шт.
563,6
0,2
4
Кисень
4990,4 тис.м3
9159,2
3,06
4990,9 тис.м3
9024,3
2,8
5
Iнша продукцiя
2 т.
1
0
2т.
1,4
0
6
Всього
-
300158,8
100
0
327197,1
100
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матерiальнi витрати
65,1
2
Витрати на оплату працi
15,7
3
Вiдрахування на соцiальнi заходи
6,5
4
Амортизацiя
6,3
5
Iншi операцiйнi витрати
6,4

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
21.01.2015
21.01.2015
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.03.2015
27.03.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
2
1
2
2014
1
0
3
2013
1
0

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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)
i/в

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
i/в

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
i/в

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)


X

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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

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

X
Інше (запишіть)


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
так
так
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
ні
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
i/в

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
ні
так
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
ні
ні
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
ні
ні
так
ні
Статут та внутрішні документи
так
ні
ні
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
так
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (запишіть)
i/в

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

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
i/в

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

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
i/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)
i/в

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
i/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: i/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: i/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
i/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
д/в

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
д/в

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
д/в

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
д/в

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
д/в

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
д/в

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	д/в
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	д/в
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	д/в
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	д/в
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	д/в
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
	д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	д/в
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	д/в
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	д/в
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
	д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
0960, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2015
Думка аудитора
безумовно-позитивна


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
0960, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

Опис аудиторської перевiрки
         Незалежною Аудиторською фiрмою "БIНА", згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, здiйснено аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" (код ЄДРПОУ 00480945; мiсцезнаходження: юридична адреса та фактична адреса: м.Полтава, вул. Фрунзе, будинок 158), яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року (Додаток 1), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Додаток 2), Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Додаток 3), Звiту про власний капiтал за 2015 р. (Додаток 4), та Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк (Додаток 5).  
      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
        Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
           Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб'єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Висловлення думки 
         На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" станом на 31.12.2015 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року та Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiту про власний капiтал за 2015 р., а також Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, ми звертаємо увагу на той факт, що 44 % доходiв вiд реалiзацiї ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" отримав вiд реалiзацiї за росiйськi рублi  готової продукцiї Пiдприємствам, що знаходяться на територiї Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь. В Українi iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку економiчної полiтики стосовно Росiї та змiн в нормативно-правовiй базi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Акцiонерного товариства. 
         Також, звертаємо увагу на те, що протягом 2015 р. виникла значна напруга на валютному ринку, що було пов'язано iз поєднанням низки внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв та вiдбулося значне зростання офiцiйного курсу долара США та євро до гривнi та коливання  курсу рубля. 
ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2015 рiк (згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства")
       Аудит пiдтверджує, що система бухгалтерського облiку на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" вiдповiдає чинним законодавчим i нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi акцiонерних товариств в Українi, а рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно вимогам чинного законодавства України i в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiту про власний капiтал за 2015 р., а також Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк достовiрно та повно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства за 2015 рiк. 
       Аудит пiдтверджує достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" за 2015 рiк.    
Наявнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi (згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства")
       Протягом 2015 року не було суттєвих порушень дiючого законодавства. 
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
        Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  станом на 31.12.2015 р. складає 387 947 тис.грн. Чистi активи визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 
    Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" перевищує розмiр Статутного капiталу, який складає 2 618 тис.грн. 
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
         Протягом звiтного року на ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
-	загальнi збори акцiонерiв;
-	наглядова рада;
-	правлiння 
-	ревiзiйна комiсiя.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту в новiй редакцiї, затвердженiй Протоколом № 1 вiд 30.03.2011 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА". Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" затвердженi вiдповiднi Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiя.  
Створення служби внутрiшнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.       
         Рiчнi загальнi збори товариства були проведенi 26.03.2015 року та 05.08.2015 р.  
         Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Правлiння в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. 
         На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" не затверджено Кодекс (принципiв) корпоративного управлiння. 
         На пiдставi проведеного аналiзу та аудиторських процедур, на думку аудитора, впровадження основних принципiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  
        Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Протягом 2015 року на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" сталися подiї, що визначенi  частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-15 вiд 23.02.2006 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв:
-  змiна складу посадових осiб емiтента;
- збiльшення пакету акцiй власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Звiт аудитора щодо фiнансової звiтностi  
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" 
   за 2015 рiк 
ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
       Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.       
       Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає:
"	Баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс); 
"	Звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати);
"	Звiт про рух грошових коштiв;
"	Звiт  про власний капiтал;
"	Примiтки до фiнансової звiтностi 
Основи представлення  фiнансової звiтностi 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
         Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" була пiдготовлена згiдно з МСФЗ.          
         Фiнансовi звiти пiдписанi директором ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  12 лютого 2016 р. 
Розкриття iнформацiї за видами активiв 
Нематерiальнi активи
         На балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" рахуються нематерiальнi активи  первiсною вартiстю 455 тис.грн., накопичена амортизацiя 295 тис.грн. та залишковою вартiстю 160 тис.грн.  
         Нематерiальнi активи Пiдприємства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 
         На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Основнi засоби
         Основнi засоби ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi засоби". 
         Станом на 31 грудня 2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  рахується власних основних засобiв первiсною вартiстю 309 325 тис.грн., знос - 102 468 тис.грн. та  залишковою  вартiстю 206 857 тис.грн.  
          Аудит пiдтверджує, що основнi засоби на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi засоби". 
Фiнансовi iнвестицiї
         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.  
         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" рахуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi на суму 2 649 тис.грн. - фiнансова iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство 
ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТЕД" (код 37440014, Україна, м.Полтава, вул.Рози Люксембург, 72). ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" володiє часткою у розмiрi 32,6666 % в статутному капiталi ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТЕД". Станом на 31.12.2015 р. фiнансова iнвестицiя оцiнена за методом участi в капiталi.
         Фiнансовi iнвестицiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Запаси
Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно з прийнятою на пiдприємствi  облiковою полiтикою та вiдповiдно до МСБО 2.
Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  рахується  запасiв вартiстю 41 997 тис.грн., в т.ч.:
-	виробничi запаси вартiстю 33 605 тис.грн.;
-	незавершене виробництво вартiстю 1 030 тис.грн.;
-	готова продукцiя вартiстю 7 324 тис.грн.;
-	товари вартiстю 38 тис.грн.
           Аудит пiдтверджує, що запаси на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". 
Дебiторська заборгованiсть 
         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  рахується   - дебiторська заборгованiсть, в т.ч.:
-	дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вартiстю 60 264 тис.грн.; 
-	дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у розмiрi 4 578 тис.грн;
-	дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 4 756 тис.грн.;
-	дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв у розмiрi 674 тис.грн.
-	iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 1 034 тис.грн.;
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. облiковується та вiдображається у фiнансовiй звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Грошовi кошти
         Грошовi кошти ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, не обмеженi у використаннi. 
         Станом на 31.12.2015 р. на балансi рахуються грошовi кошти у розмiрi 10 394  тис.грн., в т.ч.:
-	на рахунках в банках на суму 77 933 тис.грн.;
-	iншi еквiваленти грошових коштiв на суму 2 тис.грн.  
         Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк складений у вiдповiдностi з вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi види валових грошових надходжень та виплат.  
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
        Публiчне акцiонерне товариство "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Полтавський завод медичного скла"  заснованого згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Полтавськiй областi вiд 19 лютого 1996 року № 80-ПР шляхом перетворення державного пiдприємства "Полтавський завод медичного скла" у вiдкрите акцiонерне товариство  вiдповiдно  до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 32 вiд 17 сiчня 1995 року та перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла" на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року.         
        Нова редакцiя Статуту ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  затверджено Загальними зборами акцiонерiв 30.03.2011 року (протокол  № 1  вiд 30.03.2011 р.) та зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради Полтавської областi 05.04.2011 року (номер запису 15881050018000219). 
Статутний капiтал Товариства становить  2 617 500 грн. Статутний капiтал Товариства подiлено на 52 350 000 простих iменних часток номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.
         Протягом 2015 р. були нарахованi дивiденди акцiонерам на загальну суму 49 733 тис.грн.  
         Ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" за 2015 рiк шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури:
-	статутного капiталу в розмiрi 2 618 тис.грн.;
-	капiталу у дооцiнках в розмiрi 4 385 тис.грн.;
-	додаткового капiталу в розмiрi 48 тис.грн.;
-	резервного капiталу в розмiрi 754 тис.грн.; 
-	нерозподiленого  прибутку у розмiрi 380 142 тис.грн.  
         Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення як загальної величини власного капiталу у розмiрi 387 947 тис.грн. та його структури, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних  статтях  Балансу (Звiту про фiнансовий стан)  станом на 31.12.2015 р. та  у Звiтi про власний капiтал за 2015 р. 
Розкриття iнформацiї про зобов'язання i забезпечення у фiнансовiй звiтностi  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"
         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. 
         У складi поточних зобов'язань вiдображено:
-  поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi 263 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 258 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування у розмiрi 468 тис.грн.;
-  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi у розмiрi 1 137 тис.грн.;
-  поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами у розмiрi 1 394 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками у розмiрi 19 114 тис.грн.;
-  поточнi забезпечення у розмiрi 2 196 тис.грн.
-  iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 37 тис.грн.
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". Фiнансовi зобов'язання  вiдображаються в Балансi згiдно з МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Розкриття iнформацiї про Доходи та витрати 
Доходи 
         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" отримує доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї власного виробництва та послуг по переробцi давальницької сировини. 
         За 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" отримав доходiв вiд реалiзацiї на суму 327 197 тис.грн., в т.ч.:
-	вiд реалiзацiї готової продукцiї на суму 323 432 тис.грн.;
-	вiд реалiзацiї послуг по переробцi давальницької сировини на суму 3 765 тис.грн.;
         Протягом 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  отримало iншi доходи у розмiрi 31 680 тис.грн., в т.ч.:
-	дохiд вiд участi в капiталi у розмiрi 294 тис.грн.;
-	iншi фiнансовi доходи у розмiрi 11 218 тис.грн.;
-	iншi доходи у розмiрi 20 168 тис.грн.
Витрати
         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати.
         За 2015 рiк витрати ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  склали 247 108 тис.грн., у т.ч.:
-	собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) - 180 079 тис.грн.;
-	адмiнiстративнi витрати - 10 531 тис.грн.;
-	витрати на збут - 10 676 тис.грн.;
-	iншi витрати - 21 105 тис.грн.;
-	витрати з податку на прибуток  - 24 717 тис.грн.
         За результатами 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"   отримало прибуток у розмiрi 111 769 тис.грн.  
         Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк достовiрно вiдображає  величину i структуру доходiв i витрат ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  та фiнансовий результат за 2015 рiк.
Аналiз показникiв фiнансового стану 
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"
          Здiйснений нами аналiз фiнансової звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" на предмет платоспроможностi станом на 31 грудня 2014 р. та станом на 31 грудня 2015 р. свiдчить про її достатнiй рiвень, що пiдтверджується розрахунком показникiв-коефiцiєнтiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi, якi наведенi в Таблицi 1.
Таблиця 1. Показники фiнансового стану  
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  
за даними фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 р. та станом на 31 грудня  2015 р.
№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Станом на 	Орiєнтовне позитивне значення показникiв (коефiцiєнтiв)
		31.12.2014 
	31.12.2015	
1.	Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	2,91	3,13	0,25-0,50
2.	Коефiцiєнт загальної лiквiдностi	6,71	7,69	1,0-2,0
3.	Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 
               (або незалежностi, або автономiї)	0,89	0,85	0,25-0,50
4.	Коефiцiєнт структури капiталу	0,11	0,06	не бiльше 1,0
5.	Чистi активи	325 971  тис.грн.	387 947  тис.грн.	не менше Статутного капiталу  
6.	Коефiцiєнт рентабельностi активiв	0,308	0,433	бiльше 0

           Данi таблицi 1 свiдчать, що за результатами 2015 року значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi пiдвищилось, але вiн значно вище норми. Значення показникiв загальної лiквiдностi мають значення, вищi за оптимальнi. Рiвень показникiв, що характеризують фiнансову стiйкiсть i структуру капiталу, свiдчать про те, що у ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" переважають власнi кошти. Коефiцiєнт рентабельностi активiв має значення вище нуля. I це дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує пiдприємству достатню платоспроможнiсть та фiнансову стабiльнiсть.
        Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  станом на 31.12.2015 р. складає 387 947 тис.грн. Чистi активи визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 
    Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" перевищує розмiр Статутного капiталу, який складає 2 618  тис.грн. 
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за КВЕД
23.19
Середня кількість працівників: 524
Адреса, телефон: 36008 Полтава, Фрунзе,158, (0532)508-777
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
175
160
    первісна вартість
1001
459
455
    накопичена амортизація
1002
( 284 )
( 295 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
107 729
206 857
    первісна вартість
1011
200 594
309 325
    знос
1012
( 92 865 )
( 102 468 )
Інвестиційна нерухомість
1015
2 720
2 654
    первісна вартість
1016
4 345
4 345
    знос
1017
( 1 625 )
( 1 691 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2 590
2 649
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
5 865
4 879
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
11 561
4 335
Усього за розділом I
1095
130 640
221 534
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
56 717
41 997
Виробничі запаси
1101
41 456
33 605
Незавершене виробництво
1102
924
1 030
Готова продукція
1103
13 817
7 324
Товари
1104
520
38
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
51 907
60 264
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
6 587
4 578
    з бюджетом
1135
13 838
4 756
    у тому числі з податку на прибуток
1136
5 735
1 348
    з нарахованих доходів
1140
438
674
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
264
1 034
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
99 764
77 935
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
99 761
77 933
Витрати майбутніх періодів
1170
50
42
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
229 565
191 280
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
360 205
412 814

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
2 618
2 618
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
4 393
4 385
Додатковий капітал
1410
104
48
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
754
754
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
318 102
380 142
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
325 971
387 947
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
182
263
    розрахунками з бюджетом
1620
7 563
258
    у тому числі з податку на прибуток
1621
7 337
0
    розрахунками зі страхування
1625
382
468
    розрахунками з оплати праці
1630
860
1 137
    одержаними авансами
1635
59
1 394
    розрахунками з учасниками
1640
23 594
19 114
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 556
2 196
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
38
37
Усього за розділом IІІ
1695
34 234
24 867
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
360 205
412 814
Примітки: 7.1. Нематерiальнi активи
тис. грн.
	                                            Компьютернi програми                Iншi                 Разом
Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р.	           453	                      6	             459
Надходження 			
Передача			
Вибуття 	                                                             4		                                              (4)
Первiсна  вартiсть на 31.12.2015 р.	          449	                      6	             455
Накопичена амортизацiя на 31.12.2014 г.	(279)	(5)	(284)
Амортизацiя за 2015 рiк	(15)		(15)
Вибуття	4		4
Накопичена амортизацiя на 31.12.2015 г. 	(290)	(5)	(295)
Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р.	174	1	175
Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р.	159	1	160

      На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" на 31.12.2015 р. рахуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 215 грн., що повнiстю замортизованi та продовжують використовуватись. 
  
7.2. Основнi засоби
                                                                               тис. грн.    
 	Земельнi дiлянки	Будинки та споруди 	Машини та обладнання	Автотранспортнi засоби	Меблi та встроенi елементи iнженерного обладнання	Багаторiчнi насадження	Iншi Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи	Разом
								
Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р.	4650	16346	
165178	11754	2652	14	 	200594
								
								
Надходження та доопрацювання	0	650	107811	3548	134	 	18	112161
Передача	 	 		 	 	 	 	 
Вибуття 	0	0	(2475)	(937)	(18)	 	 	3430
Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р.	4650	16996	270514	14365	2768	14	18	309325
Накопичена амортизацiя на 31.12.2014	 	(7341)	(78844)	(4979)	(1689)	(12)	0	(92865)
Нарахована амортизацiя за 2015 р. 	 	(374)	(9954)	(1764)	(179)	(1)	0	(12272)
Вибуття амортизацiї	 	 	2241	410	18	0	0	2669 
Накопичена амортизацiя на 31.12.2015 р. 	 	(7715)	(86557)	(6333)	(1850)	(13)	0	(102468)
Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р.	4650	9005	86334	6775	963	2	0	107729
Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р.	4650	9281	183957	8032	918	1	18	206857
                          
      На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" на 31.12.2015 р. рахуються основнi засоби, що повнiстю замортизованi та продовжують використовуватись первiсною вартiстю 89,9 тис.грн.


        7.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 
тис.грн.

	2014 рiк
	2015 рiк

Первiсна вартiсть на початок року.	4 342	4 345
Надходження	3	
Передача	0	
Вибуття	0	
Первiсна вартiсть на кiнець року	4 345	4 345
Накопичена амортизацiя на початок року.	(1 559)	(1 625)
Амортизацiя за рiк	(66)	(66)
Вибуття амортизацiї		
Передача амортизацiї		
Накопичена амортизацiя на кiнець року.	(1 625)	(1 691)
Залишкова вартiсть на початок року.	2 783	2 720
Залишкова вартiсть на кiнець року	2 720	2 654

            До складу iнвестицiйної нерухомостi входять будинки та споруди, що переданi в оперативну оренду.


7.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

     Станом на 31.12.2015 р. на балансi  пiдприємства облiковується довгострокова фiнансова iнвестицiя в сумi 2 649 тис.грн. - фiнансова iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство - ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТЕД" (код 37440014, Україна, м.Полтава, вул.Рози Люксембург, 72). ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" володiє часткою у розмiрi 32,6666 % в статутному капiталi ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТЕД". Станом на 31.12.2015 р. фiнансова iнвестицiя оцiнена за методом участi в капiталi.

тис.грн. 
Фiнансова iнвестицiя 	Сума
Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2014 р. 	2 590
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування	294
Зменшення на суму отриманих дивiденди	235
Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2015 р. 	2 649

           Протягом 2015 року придбання та реалiзацiю фiнансових iнвестицiй ПАТ не здiйснювало. 

7.5. Вiдстроченi податковi активи

         Вiдстроченi податки були розрахованi за всiма тимчасовими рiзницями з використанням ставки податку на прибуток у розмiрi 18%, яка дiяла протягом 2014 та 2015 рокiв. Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в Балансi, оскiльки вони вiдносяться до одного i того ж податкового органу.                                                                                         
     тис. грн.
Склад	Станом на 31.12.2014 р.	Станом на 31.12.2015 р.
Вiдстроченi податковi активи	5 921	4 855
Основнi засоби та нематерiальнi активи	5 452	4 666
Резерв сумнiвних боргiв	189	189
Забезпечення виплат вiдпусток i премiй	280	30
Вiдстроченi податковi зобов'язання	56	6
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi	45	0
Залишки напiвфабрикатiв власного виробництва i готової продукцiї, виробленi до 01.04.2011 р.	11	6
Чиста позицiя - вiдстроченi податковi активи 	5 865	4 879

7.6. Iншi необоротнi активи

Iншi необоротнi активи
	   тис. грн.
Iншi необоротнi активи  	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р.
Виданi аванси постачальникам основних засобiв	11 561	4 335
Разом	11 561	4 335


7.7. Запаси                           
                                                               тис. грн.
Найменування групи	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Виробничi запаси, в т.ч.	41 456	33 605
Сировина i матерiали	21 173	25 583
Паливо	201	172
Тара та тарнi матерiали	845	1 935
Запаснi частини	19 061	5 714
Iншi матерiали	7	25
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети	169	176
Незавершене виробництво, в  т.ч. 	924	1 030
Виробництво	198	262
Напiвфабрикати 	726	768
Готова продукцiя	13 817	7 324
Товари	520	38
Разом	56 717 	41 997
   
         Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси та товари вiдображенi  за собiвартiстю.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною (виробничою) собiвартiстю.
Оцiнка запасiв при їх вибуттi чи передачi у виробництво здiйснюється: наступним чином::
-	за методом ФIФО для  сировини та матерiалiв для основного виробництва, напiвфабрикатiв, палива та товарiв для перепродажу;
-	по iдентифiкованiй собiвартостi для запасних частин та iнших матерiалiв;
-	по середньозваженiй собiвартостi для готової продукцiї та незавершеного виробництва. 
Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено. 
За результатами iнвентаризацiї залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не створювався.

Поточна дебiторська заборгованiсть

7.8. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,  роботи, послуги
              тис. грн.                                                                                    
Склад 	31.12.2014 р.	31.12.2015 р. 
Розрахунки з вiтчизняними покупцями  	26 584	29 642
Розрахунки з iноземними покупцями  	26 371	31 670
Резерв сумнiвних боргiв	(1 048)	(1 048)
Разом	51 907	60 264

        Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в гривнях по курсу НБУ на дату балансу.


7.9. Дебiторська заборгованiсть  за виданими авансами

тис.грн.                                                         
Склад 	31.12.2014 р.	31.12.2015 р. 
Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам  	6 587	4 578
Разом	6 587	4 578

7.10. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з бюджетом
тис.грн. 
Склад 	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р.
Податок на додану вартiсть	8 103	3 408
Податок на прибуток 	5 735	1 348
Разом	13 838	4 756




7.11. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з нарахованих доходiв 

тис.грн. 
Склад 	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих процентiв за депозитними внесками 	438	674
Разом	438	674


7.12. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
	тис. грн.
Склад   	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  	264	1 034
Разом	264	1 034

7.13. Грошовi кошти та їх еквiваленти
                 тис. грн.                                                                                                            
Грошовi кошти та їх еквiваленти	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Рахунки в банках в нацiональнiй валютi 	62 906	76 635
Рахунки в банках в iноземнiй валютi	36 855	1 298
Iншi еквiваленти грошових коштiв	3	2
Разом	99 764	77 935
      Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi.

7.14. Витрати майбутнiх перiодiв
                                             тис. грн.                                                                                                            
Витрати майбутнiх перiодiв
	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р.
Страхування	28	13
Пiдписка	22	15
Лiцензiя 		14
Разом	50	42

7.15. Власний капiтал
	тис. грн.
Власний Капiтал	31.12.2014 р.	31.12.2015 р.
Зареєстрований (пайовий) капiтал	2 618	2 618
Капiтал у дооцiнках - iндексацiя необоротних активiв, проведена у 1996 роцi	4 393	4 385
Додатковий капiтал - безоплатно отриманi активи	104	48
Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту) 	754	754
Нерозподiлений прибуток	318 102	380 142
Разом	325 971	38 947
        

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" складає  2 617 500 грн. подiлений на 52 350 000 простих iменних часток номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає.      Протягом 2015 р. не було змiн Зареєстрованого капiталу. 
         Станом на 31.12.2015 р. капiтал у дооцiнках складає 4 385 тис.грн. У цiй статтi  вiдображена Дооцiнка (iндексацiя) необоротних активiв, проведена у 1996 роцi згiдно з законодавством України. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулось за рахунок списання  на прибуток сум дооцiнки ( iндексацiї) по вибуттi необоротних активiв. 
          У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що Створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Змiн у резервному капiталi протягом 2015 р. не було.
        Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" складає  380 142 тис.грн.  Балансова вартiсть прибутку станом на 31.12.2015 р.  сформована наступним чином:
тис.грн. 
Нерозподiлений прибуток	
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р.	318 102
Прибуток за 2015 рiк	111 769
Збiльшення прибутку на суму списаної дооцiнки необоротних активiв при їх вибуттi	8
Розподiл прибутку за 2014 рiк у виглядi дивiдендiв акцiонерам 	(49 733)
Списання простроченої дебiторської заборгованостi  	(4)
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р.	380 142

Поточнi зобов'язання i забезпечення

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги          

                                             тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги          
	31.12.2014  р. 	
31.12.2015 р. 
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 	182	263
Розрахунки з iноземними постачальниками		
Разом	182	263


7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом                                                                                           
                                              тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом   	31.12.2014 р.	
31.12.2015 р. 
Податок на прибуток	7 337	
Податок на доходи фiзичних осiб	189	197
Плата за землю  	13	17
Транспортний податок		13
Екологiчний податок	3	5
Збiр  за спецiальне використання водних ресурсiв 	4	5
Вiйськовий збiр	17	21
Разом	7 563	258

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування
тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування   	31.12.2014 р.	
31.12.2015 р. 
Зобов'язання перед бюджетом з єдиного соцiального внеску	382	468
Разом	382	468

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування   	31.12.2014 р.	
31.12.2015 р. 
Поточнi зобов'язання з оплати працi	860	1 137
Разом	860	1 137

7.20. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  одержаними авансами   	31.12.2014 р.	
31.12.2015 р. 
Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв	59	1 394
Разом	59	1 394

7.21. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 
	31.12.2014 р.	
31.12.2015 р. 
Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам	23 594	19 114
Разом	23 594	19 114


7.22. Поточнi забезпечення
	тис. грн.
Поточнi забезпечення
	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Забезпечення на виплату вiдпусток	1 224	1 767
Забезпечення на матерiальне заохочення	332	429
Разом	1 556	2 196

7.23. Iншi поточнi зобов'язання
	тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 
	31.12.2014 р.	31.12.2015 р. 
Iншi поточнi зобов'язання 	38	37
Разом	38	37


Керівник				Кудацький Олександр Миколайович

Головний бухгалтер			Рубан Ксенiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"
за ЄДРПОУ
00480945

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
327 197
239 685
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 180 079 )
( 133 285 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
147 118
106 400
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
0
0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 10 531 )
( 9 089 )
Витрати на збут
2150
( 10 676 )
( 7 742 )
Інші операційні витрати
2180
( 0 )
( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
125 911
89 569
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
294
249
Інші фінансові доходи
2220
11 218
16 774
Інші доходи
2240
20 168
29 714
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 21 105 )
( 13 933 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
136 486
122 373
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-24 717
-23 837
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
111 769
98 536
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
111 769
98 536
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
131 070
93 926
Витрати на оплату праці
2505
31 368
28 017
Відрахування на соціальні заходи
2510
12 972
11 762
Амортизація
2515
12 537
9 959
Інші операційні витрати
2520
12 954
9 027
Разом
2550
200 901
152 691
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
52 350 000
52 350 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
52 350 000
52 350 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
2,135030
1,882250
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
2,135030
1,882250
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,95
0,50
Примітки: 8.1. Дохiд вiд основної  дiяльностi
                                                                                                                       тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  
 (товарiв, робiт, послуг) 
	2014 р.	2015 р. 
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї власного виробництва  	238 241	323 432
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по переробцi давальницької сировини 	1 444	3 765
Разом 	239 685	327 197

8.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
                                                                                                                         тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
	2014 р. 	2015 р. 
Собiвартiсть готової продукцiї  власного виробництва	132 191	177 412
Собiвартiсть послуг	1 094	2 667
Разом        	133 285	180 079
    
8.3. Адмiнiстративнi витрати
	тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати	2014 р. 	2015 р. 
Витрати на оплату працi	4 648	5 212
Витрати на соцiальне страхування	1 092	1 189
Витрати на розрахунково-касове обслуговування	848	1 074
Витрати на матерiально-технiчне забезпечення основних засобiв, освiтлення, опалення, водопостачання	750	470
Витрати на вiдрядження	306	283
Податки i збори	282	294
Витрати на паливно-мастильнi матерiали	259	383
Консультацiйнi, iнформацiйнi, юридичнi послуги	215	320
Амортизацiя необоротних активiв	157	191
Витрати на ремонт основних засобiв	137	268
Послуги зв'язку	81	120
Iншi 	314	727
Разом   	9 089	10 531

8.4. Витрати на збут
	тис. грн.
Витрати на збут	2014 р.	2015 р. 
Витрати на транспорт	5 616	7 193
Витрати на оплату працi	511	549
Витрати на сертифiкацiю продукцiї, сплату митних зборiв i платежiв	468	341
Резерв сумнiвних боргiв	312	0
Витрати на вiдрядження	197	163
Витрати на соцiальне страхування	174	175
Рекламнi витрати	153	0
Амортизацiя необоротних активу	53	49
Витрати на матерiально-технiчне забезпечення основних засобiв, освiтлення, опалення, водопостачання	34	137
Витрати на ремонт основних засобiв	5	23
Iншi 	219	2 046
Разом   	7 742	10 676

8.5. Дохiд вiд участi в капiталi
тис. грн.
Дохiд вiд участi в капiталi	2014 р. 	2015 р. 
Дохiд вiд участi в капiталi - частка ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" в чистому прибутку асоцiйованого пiдприємства ТОВ МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТИД" м.Полтава, Україна	249	294
Разом   	249	294

8.6. Iншi фiнансовi доходи
	тис. грн.
Фiнансовi  доходи	2014 р. 	2015 р. 
Дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв вiд розмiщених грошових коштiв на депозитних рахунках в банках	3 814	5 840
Дохiд вiд курсових рiзниць за залишками грошових коштiв на депозитних рахунках в iноземнiй валютi	12 934	5 322
Дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв вiд розмiщення  грошових коштiв на поточних рахунках в банках	 26	56
Разом   	16 774	11 218

8.7. Iншi доходи
                                                                                                                тис. грн.
Iншi  доходи	2014 р. 	2015 р. 
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв	2 544	4 303
Позитивнi курсовi рiзницi за залишками грошових коштiв на поточних рахунках в iноземнiй валютi	21 024	3 374
Операцiйнi курсовi рiзницi по дебiторськiй заборгованостi з реалiзацiї ТМЦ		3 294
Дохiд вiд надання в оренду примiщень	498	465
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв	32	358
Дохiд вiд вiдшкодування комунальних послуг по примiщеннях, що переданi в оренду	273	415
Дохiд вiд надання послуг нерезиденту 		37
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти	5 006	2 061
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв	138	150
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi	32	
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв		318
Дохiд вiд списання неотриманих дивiдендiв		5 327
Iншi доходи	167	66
Разом	29 714	20 168

Протягом року пiдприємство отримало дохiд вiд передачi в оперативну оренду основних засобiв у сумi 465 тис.грн. На дату балансу у пiдприємства немає зобов'язань за орендою, що не можуть бути розiрванi. 


8.8. Iншi  витрати
тис. грн.
Iншi витрати	2014 р. 	2015 р. 
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти	2 079	6 188
Вiд'ємнi курсовi рiзницi за рахунками в iноземнiй валютi	666	
Втрати вiд курсових рiзниць		4 604
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти	5 968	
Iншi витрати	5 220	10 313
Разом   	13 933	21 105

8.9.Витрати(дохiд) з податку на прибуток
                                                       тис. грн.                                                                                                          
Витрати(дохiд) з податку на прибуток	2014 р. 	2015 р. 
Поточний податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток	22 748
1 089	23 731
986
Разом	(23 837)	(24 717)
          
        Дiючi  ставки  податку на  прибуток  в  Українi  складають - з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.  - 18%. 

Взаємозв'язок податкових витрат (доходiв) з облiковим прибутком наведено нижче:
тис.грн.
	2014 р. 	2015 р. 
Прибуток до оподаткування 
Ставка податку 
Податок на прибуток за дiючою ставкою
Ефект вiд витрат, що не враховуються для цiлей оподаткування та неоподатковуваних доходiв	122 373
18%
22 027

1 810	136 486
18%
24 567

150
Разом	23 837	24 717


Керівник				Кудацький Олександр Миколайович

Головний бухгалтер			Рубан Ксенiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
174 280
138 169
Повернення податків і зборів
3005
22 230
13 125
 у тому числі податку на додану вартість
3006
22 230
13 125
Цільового фінансування
3010
422
579
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
70
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
370 263
271 259
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 211 749 )
( 136 769 )
Праці
3105
( 25 544 )
( 23 462 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 14 160 )
( 11 083 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 34 810 )
( 22 690 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 16 564 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 6 126 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 9 777 )
( 19 496 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 183 467 )
( 167 273 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
87 688
42 429
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
1 868
1 917
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
5 838
3 627
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 79 423 )
( 35 934 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-71 717
-30 390
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
308
420
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 46 802 )
( 25 293 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-46 494
-24 873
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-30 523
-12 834
Залишок коштів на початок року
3405
99 764
84 468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
8 694
28 130
Залишок коштів на кінець року
3415
77 935
99 764
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено  у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом.
Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв 77 935 тис.грн.


Керівник				Кудацький Олександр Миколайович

Головний бухгалтер			Рубан Ксенiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"
за ЄДРПОУ
00480945

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
2 618
4 393
104
754
318 102
0
0
325 971
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
2 618
4 393
104
754
318 102
0
0
325 971
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
111 769
0
0
111 769
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
-8
-56
0
8
0
0
-56
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-49 733
0
0
-49 733
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
-4
0
0
-4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-8
-56
0
62 040
0
0
61 976
Залишок на кінець року 
4300
2 618
4 385
48
754
380 142
0
0
387 947
Примітки: Власний капiтал 		
 тис. грн.
Власний Капiтал	31.12.2014 р. 	31.12.2015 р. 
Зареєстрований (пайовий) капiтал	2 618	2 618
Капiтал у дооцiнках - iндексацiя необоротних активiв, проведена у 1996 роцi	4 393	4 385
Додатковий капiтал - безоплатно отриманi активи	104	48
Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту) 	754	754
Нерозподiлений прибуток	318 102	380 142
Разом	325 971	38 947
           
         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" складає  2 617 500 грн. подiлений на 52 350 000 простих iменних часток номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.     Протягом 2015 р. не було змiн Зареєстрованого капiталу. 
         Зменшення капiталу у дооцiнках протягом 2015 року вiдбулось за рахунок списання  на прибуток сум дооцiнки ( iндексацiї) по вибуттi необоротних активiв. 
          Резервний капiтал створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Змiн у резервному капiталi протягом 2015 р. не було.
          Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО  СКЛА"  складає  380 142 тис.грн.  Вартiсть прибутку станом на  31.12.2015 р.  сформована наступним чином:

тис.грн.
Нерозподiлений прибуток	
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р.	318 102
Прибуток за 2015 рiк	111 769
Збiльшення прибутку на суму списаної дооцiнки необоротних активiв при їх вибуттi	8
Розподiл прибутку за 2014 рiк у виглядi дивiдендiв акцiонерам 	(49 733)
Списання простроченої дебiторської заборгованостi  	(4)
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р.	380 142


Керівник				Кудацький Олександр Миколайович

Головний бухгалтер			Рубан Ксенiя Володимирiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Нова редакцiя Статуту ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  затверджено Загальними зборами акцiонерiв 30.03.2011 року (протокол  № 1  вiд 30.03.2011 р.) та зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради Полтавської областi 05.04.2011 року (номер запису 15881050018000219). 
        Статутний капiтал Товариства становить 2 617 500 грн. Статутний капiтал Товариства подiлено на 52 350 000 простих iменних часток номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Власникiв облiгацiй немає.
           Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства є:
           Голова правлiння  - Кудацький Олександр Миколайович
           Головний бухгалтер -Рубан Ксенiя Володимирiвна 
    Основним видом дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" є виробництво: 
- трубок скляних медичного призначення ТУ У 00480945-004-96;
 - ампул скляних ТУ У 00480945-005-96; 
 - посуд мiрний лабораторний скляний. Пробiрки ТУ У 00480945-010-99; 
 - посуд лабораторний скляний Пробiрки ТУ У 00480945-009-99;
 - скло медичне УСП-1 в гранулах ТУ У 26.1-00480945-014-2008; 
 - скляний бiй медичного скла ТУ У 26.1-00480945-012-2002; 
 - кисень рiдкий технiчний та медичний ГОСТ 6331-78; 
 - кисень газоподiбний технiчний та медичний ГОСТ 5583-78.

      Ампули та пробiрки являються виробами медичного призначення, зареєстрованi  та дозволенi до застосування в медичнiй практицi МОЗ України.
      Ампули виробництва ПАТ "ПЗМС" зареєстрованi та внесенi в Державний реєстр  медичного призначення Росiйської Федерацiї та Республiки Беларусь.

       Технологiчний процес виготовлення виробiв медичного призначення на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  являє собою повний цикл виробництва, який починається з варки скла першого гiдролiтичного класу та закiнчується виготовленням та реалiзацiєю продукцiї медичного призначення. 
      На пiдприємствi використовуються новiтнi технологiї виготовлення трубки скляної з використанням обладнання провiдних фiрм Європи - обладнання шихтоскладового  участку фiрми "Zippe", Нiмеччина; газо-киснева пiч з електричним пiдiгрiвом компанiї  "Glass Servicе", Iталiя; обладнання по витягуванню трубки скляної фiрми "Olivotto", Iталiя; автоматична лiнiя упаковки трубки фiрми "Impianti Novopack", Iталия. 
       Виробництво ампул здiйснюється на сучасному технологiчному обладнаннi  фiрми "Moderne Mecanique", Францiя та фiрми "KYP Accesories", Iспанiя. 
Лiнiї по виготовленню ампул ММ30-LA502 забезпечують замкнутий цикл виробництва: формування, контроль геометричних розмiрiв, нанесення кольорового кiльця злома (при необхiдностi), вiдпал, розкалiбрування по дiаметру стебла (при необхiдностi) та  пакування продукцiї.
       Виробництво пробiрок типу П1 та П2, та пробiрок типу П-1-10 здiйснюється на напiвавтоматах ИО-18 фiрми "Tungsram", Угорщина.

       За бажанням споживачiв пiдприємство має можливiсть випускати за погодженним кресленням:
- ампули усiх типiв зi свiтозахисного скла; 
- ампули типу ИП (ISO 9187-1:2010 (E));
- ампули типу ИП з надрiзом та точкою злому (ISO 9187-2:2010 (E));
- ампули типу ИП та ВО з кольоровим кiльцем (кiльцями) кодування;
- ампули з розмiром, заявленим споживачем.

     Система управлiння якiстю ПАТ "ПЗМС" сертифiкована у вiдповiдностi з вимогами: 
- ISO 9001:2008 за дорученням SGS UK SSC (United Kingdom Ltd Systems & Service Сertification), аккредитована в UKАS;
- ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008, ITD) в системi сертифiкацiї УкрСЕПРО

       Для забезпечення вимог споживачiв керiаництво пiдприємства постiйно шукає шляхи  для покращення якостi продукцiї. З цiєю метою в 2015 роцi була проведена реконструкцiя скловареної печi з застосуванням принципово нової технологiї варки скла - газокисневої з  електричним пiдiгрiвом, що дозволило отримати продукцiю європейської якостi.
       Для усунення ризикiв зниження якостi трубки товарної при транспортуваннi  (подряпини, забруднення, руйнування) було придбано обладнання iталiйської фiрми "Novo Pack" для пакування трубки в термозбiжну плiвку.
       За вимогою фармацевтичних компанiй України, з метою iнтеграцiї в ЄС, керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про сертифiкацiю СМК пiдприємства в 2016 роцi на вiдповiднiсть вимог спецiального стандарту ISO 15378:2011 "Первиннi пакувальнi матерiали для лiкарняних засобiв. Окремi вимоги по застосуванню ISO 9001:2008 з урахуванням належної виробничої практики (GMP)".


2.	Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що завершився на 31 грудня 2015 року

          Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 
- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики; 
- представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї; 
- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi; 
- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю; 
- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому; 
- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень; 
- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.





3.	Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року

        Вiдповiдно до статтi 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi НКЦПФР)  Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал за 2015 рiк та Примiтки до фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що подається до НКЦПФР згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi" мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкриття) iнформацiї щодо статей зазначеної звiтностi i суттєвих (iстотних) облiкових полiтик. 

4.	Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi

       Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.       
       Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає:
- Баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс), 
- Звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати),
-  Звiт про рух грошових коштiв, 
- Звiт  про власний капiтал
 Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.  
         В зв'язку з тим, що Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" визначає заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях вимiру - в тисячах гривень без десяткових знакiв, цi Примiтки, а також пояснення суттєвих коригувань статей балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, наведенi також в тисячах гривень без десяткових знакiв. 
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень. 

5.	Основоположнi припущення

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться. 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi. 

Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперервно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або здiйснювати операцiї за несприятливих умов. 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся.
 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.  Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в подальшому продовжувати  свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал Товариства  вважає припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi прийнятним.                 
      Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю. 
      Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.

6.	Облiкова полiтика

Основи надання  фiнансової звiтностi 

         Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у всiх перiодах, представлених у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк, що складена вiдповiдно до  МСФЗ. 

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком ситуацiй, особливо обумовлених в МСФЗ 1. 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"                 за 2015 рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
         Фiнансова звiтнiсть згiдно з вимогами МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї та результати дiяльностi                        ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (коригування) статей у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
        Фiнансовi звiти пiдписанi Головою правлiння ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА"  12 лютого 2016 р.                            
                                                                                               
Основа надання iнформацiї. 
         Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.     

Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi       
         Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Всi показники примiток вiдображаються в тис.грн. 
         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою.  

Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
       Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки грунтуються на розумiннi керiвництвом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  
       Зокрема, iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при застосуваннi облiкової полiтики подається далi.

Припущення безперервностi дiяльностi Пiдприємства
        Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
        На дату затвердження звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з свiтовою економiчною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi буде залежати вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. В той же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Пiдприємства i його здатнiсть обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Нематерiальнi активи

        Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю їх придбання.  
        Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного термiну їх використання, але не бiльше, нiж 20 рокiв, та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 
       Термiни i методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.

Основнi засоби

        Основними засобами визнаються матерiальнi активи вартiстю бiльш нiж 6 000,00 грн. i очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року. 
        Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю з вирахуванням нарахованої амортизацiї та знецiнення. У первiсну вартiсть входять всi витрати, безпосередньо вiднесенi на придбання активу. Виготовленi власними силами об`єкти основних засобiв оцiнюються по фактичних прямих витратах на їх створення.
         Витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв вiдносяться на фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Вартiсть суттєвих (мають велику долю вiрогiдностi в отриманнi майбутнiх економiчних вигод) оновлень та доробок основних засобiв капiталiзується.
         Об'єкти основних засобiв, що списуються або iншим чином вибувають, виключаються зi звiту про фiнансовий стан разом з вiдповiдною накопиченою амортизацiєю. Будь якi рiзницi мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта враховуються як прибутки чи збитки в момент припинення визнання. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають в результатi такого списання або вибуття, вiдносяться на фiнансовi результати. 
        Нарахування амортизацiї по об`єктам основних засобiв, проводиться прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається тодi, коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання. Сума нарахованої амортизацiї списується на витрати звiтного перiоду, якщо вона не включається в балансову вартiсть iншого активу.

Для об'єктiв основних засобiв застосовуються такi строки корисного використання:

Клас основних засобiв 	Термiн корисного використання, рокiв	Метод нарахування амортизацiї
Земельнi дiлянки	-	-
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої	вiд 20 до 70  	Прямолiнiйний
Машини та обладнання 	вiд 5 до 60	Прямолiнiйний
Автотранспортнi засоби	вiд 5 до 25	Прямолiнiйний
Меблi та вбудованi елементи iнженерного обладнання	вiд 4 до 50 	Прямолiнiйний
Iншi основнi засоби	вiд 12 до 25	


       Термiн корисного використання основних засобiв перiодично переглядається за результатами рiчної iнвентаризацiї.
       На кожну звiтну дату або частiше, якщо трапляються подiї, що свiдчать про необхiднiсть змiни, проводиться аналiз для виявлення iндикаторiв знецiнення вартостi активiв Компанiї.

Iнвестицiйна нерухомiсть 

         Iнвестицiйна власнiсть Компанiї - земля чи будiвля, або частина будiвлi, або i те i друге, яка знаходиться у власностi Компанiї для отримання вiд неї доходiв у виглядi орендних доходiв чи в збiльшеннi вартостi капiталу.
         Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї i знецiнення. 
         В разi якщо частина будiвлi використовується для отримання орендної плати, а iнша частина для виробництва або в адмiнiстративних цiлях, то частина будiвлi визнається об'єктом iнвестицiйної власностi якщо для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей використовується не бiльше 50% загальної площi будiвлi визначеної в документi, що пiдтверджує право власностi на об'єкт нерухомостi.
Оренда

         Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу та оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання, визначеному у МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.  
         Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються  активами Пiдприємства по найменшiй вартостi або по справедливiй вартостi або дисконтованiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову заборгованiсть.  Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток визначається по встановленому орендодавцем в договорi оренди або як ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати впродовж вiдповiдного перiоду оренди. 
         Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-тимчасовiй основi впродовж вiдповiдного перiоду оренди.       
        В разi надання в операцiйну оренду майна ПАТ, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаторiв, вiдображаються як дохiд вiд оперативної оренди в сумi нарахованих поточних платежiв. 
         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" виступає орендодавцем власних основних засобiв. Всi операцiї по орендi класифiкованi як операцiйна оренда термiном до трьох рокiв.

Фiнансовi iнвестицiї

Фiнансовi iнвестицiї класифiкованi по категорiях: 
1.	 Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
До асоцiйованих вiдносяться тi пiдприємства, в яких Компанiя здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi.
Вiдповiдно до цього методу, балансова вартiсть iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства первiсно визнається за вартiстю придбання. Балансова вартiсть iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства збiльшується або зменшується на визнану частку Компанiї в прибутку або збитку i iншому сукупному прибутку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Отриманi вiд асоцiйованих пiдприємств дивiденди зменшують балансову вартiсть iнвестицiй.
2. Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу
Iнвестицiї, якi є в наявностi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю, з вiднесенням їх змiн на власний капiтал.

Запаси

         З апаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї це можлива цiна реалiзацiї в ходi  звичайної дiяльностi Компанiї зменшена на розрахованi витрати при продажу.
 Запаси облiковуються по однорiдним групам: 
- основнi (технологiчнi) матерiали та сировина;
- iншi матерiали, у тому числi будiвельнi;
- запаснi частини;
- паливо;
- напiвфабрикати;
- незавершене виробництво;
- готова продукцiя;
- товари.

Запаси перiодично переглядаються на предмет нелiквiдностi. В випадках коли запаси визнаються як тi, що не будуть використанi в процесi виробництва та не принесуть економiчної вигоди Компанiї, створюється резерв на їх знецiнення у розмiрi вартостi запасiв. 
Компанiя застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при вибуттi або передачi у виробництво:
- по методу ФIФО (перший прийшов-перший пiшов) - сировина i матерiали для основного виробництва, напiвфабрикати, паливо, товари для продажу;
- за середньозваженою собiвартiстю - готова продукцiя i незавершене виробництво;
- за iдентифiкованою собiвартiстю - запаснi частини i iншi матерiали.
         У випадках, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижча за собiвартiсть, а цiна реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв в звiтностi не вiдображається.

Дебiторська заборгованiсть

       Торгiвельна дебiторська заборгованiсть вiдображається в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю переданих активiв, за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. 
       Резерв за сумнiвними боргами створюється у розмiрi повної сумнiвної заборгованостi при вiднесенi дебiтора до сумнiвних, з використанням методу класифiкацiї дебiторiв по термiну бiльше 12 мiсяцiв. 
       Довгострокова дебiторська заборгованiсть (за винятком вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дисконтнiй вартостi.
      Аванси виданi вiдображаються Компанiєю в балансi без урахування податку на додану вартiсть.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

        Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти в касi, грошовi документи, поточнi i картковi рахунки в банках.

Операцiї в iноземнiй валютi
 
        Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається  в нацiональнiй валютi України (гривнях), яка є функцiональною валютою.
     
        Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi вiд початкового визнання вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї.      
        На дату складання фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 21 всi монетарнi статтi, враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 
       Курсовi рiзницi, вiдображаються як рiзниця доходiв вiд операцiйної курсової рiзницi та витрат вiд операцiйної курсової рiзницi в розрiзi заборгованостей та статей.
        Позитивнi результати перерахунку вiдображаються в складi iнших доходiв, а вiд'ємнi результати вiдображається в складi iнших витрат. 
        Результати перерахунку курсової рiзницi по депозитам в iноземнiй валютi вiдображаються в складi фiнансових доходiв або фiнансових витрат вiдповiдно.  

Власний капiтал
 
         Статутний капiтал включає в себе  внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих засобiв  над номiнальною вартiстю частки учасника є емiсiйний дохiд. 
       Компанiя визнає резервний фонд у складi  власного капiталу, сформований у вiдповiдностi  до Статуту Компанiї.  
       Компанiя нараховує дивiденди учасникам i визнають їх, як зобов'язання, на звiтну дату тiльки в тому випадку, коли  вони були оголошенi до  звiтної дати включно.  
       Порядок розподiлу  накопиченого прибутку встановлюється учасниками.
 
Забезпечення

        Забезпечення визнаються, коли Компанiя в результатi певних подiй в минулому має правовi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi необхiдним буде вiдтiк ресурсiв, i їх можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає забезпечення виплат вiдпусток та рiчної премiї персоналу.

Процентнi кредити та позики

Кредити та позики в звiтному перiодi Компанiєю не залучались.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

        Зобов'язання Компанiї, класифiкуються на довгостроковi (з термiном погашення понад 12 мiсяцiв ) i поточнi (з термiном погашення до 12 мiсяцiв).
          Компанiя здiйснює перерозподiл частини довгострокової кредиторської заборгованостi в склад короткострокової в тих випадках, коли станом на дату Балансу вiдповiдно до умов договору до повернення частини суми заборгованостi залишається менш нiж 365 днiв.
         Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за початковою вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв чи послуг.
Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд типу або по амортизованiй або по дисконтованiй вартостi. 
Аванси отриманi вiдображаються Компанiєю в балансi без урахування податку на додану вартiсть.

Винагорода працiвникам

         Всi винагороди спiвробiтникам в Компанiї облiковуються як поточнi.
Суми очiкуванi до виплати, в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати премiй, або участi в прибутках, визнається зобов`язанням.
         В ходi господарської дiяльностi Компанiя сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду та в Державнi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, у розмiрах, якi передбаченi Законодавством України. 

Визнання доходiв та витрат                           
         
Визнання доходiв 
Доходи ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 
          Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (продукцiя, товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18.
         Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг у вiдповiдностi з полiтикою Пiдприємства  не передбачено.
         Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" отримує доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарної продукцiї, послуг. 

Визнання витрат
          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати.
          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход), якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визначенi.
          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход) на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.
         Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход)  негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в Звiтi про фiнансовий стан.

Прибуток на акцiю

         Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку на скориговану середньорiчну кiлькiсть простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду. 

Податок на прибуток

         Витрати з податку на прибуток, якi вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати, складаються iз поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 
Поточний податок на прибуток визнається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України.
         Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 
         Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. 
         Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки тодi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи, або якщо вони можуть бути зарахованi проти наявних вiдстрочених податкових зобов'язань.  
        Балансова сума вiдстрочених податкових активiв аналiзується за станом на кожну звiтну дату. 
        Компанiя зменшує балансову величину вiдстрочених податкових активiв в тiй мiрi, до якої бiльш не iснує вiрогiднiсть того, що буде отримано достатнє оподатковуваний прибуток, що дозволяє реалiзувати вигоду вiд частини або всiєї суми цих вiдстрочених податкових активiв. 
        Вiдстроченi податковi активи i зобов`язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть використанi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi зобов'язання на основi податкових ставок, дiючих на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 
        Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як необоротнi вiдстроченi податковi активи та довгостроковi вiдстроченi податковi зобов'язання, вiдповiдно.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не дисконтуються.





Сегменти
 
        Компанiя в силу своєї технологiчної винятковостi i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi - виробництвом та продажем скляних виробiв. Дохiд отриманий по цьому сегменту суттєвий ( iсторично створений бiльш 90%) по вiдношенню до загальної суми отриманих доходiв. Виходячи з вище викладеного всi фiнансовi результати враховуються по одному операцiйному сегменту.
       Географiчнi сегменти можуть бути видiленi по признакам покупцiв i бути представленими в звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг продажу для iноземних покупцiв бiльше нiж 10% вiд всього прибутку з продаж.  
       У випадку розширення масштабiв дiяльностi Компанiї i появи нових видiв виробництва або послуг, Компанiя буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти".
 
Пов'язанi особи
 
         Перелiк зв`язаних сторiн визначається вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв`язанi сторони" та переглядається на кожну звiтну дату. 
        Правила вiдносин з покупцями та особливостi формування цiн реалiзацiї регулюються розпорядчим документом про цiноутворення, затвердженим Головою правлiння Компанiї.
 
Подiї пiсля звiтної дати
 
       Керiвництво Компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi а також осiб, уповноважених пiдписувати звiти. При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховує подiї, що вiдбулися пiсля  звiтної дати  та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10.
       
Форми фiнансової звiтностi

         Пiдприємство визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з рекомендацiями МСБО 1.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складається методом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складається методом розподiлу витрат за функцiональною ознакою.
Звiт про рух грошових коштiв складається у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом.
Звiт про власний капiтал подається у розгорнутому форматi.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються згiдно з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ.

Новi стандарти бухгалтерського облiку та їх тлумачення

          При складаннi  фiнансової звiтностi за 2015 рiк Товариство використовувало версiю перекладу МСФЗ українською мовою 2014 року та текст Мiжнародних фiнансiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi фiнанси  бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського  облiку зi змiнами  станом на  1 сiчня 2015 року, що опублiкованi  на сайтi Мiнiстерства фiнансiв  України (www.minfin.gov.ua). 
          Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2015 р. i не застосовувалися  при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства планує застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони  набудуть чинностi.

З числа  цих стандартiв, змiн, тлумачень на дiяльнiсть  ПАТ можуть вплинути такi:
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що замiнює  дiючi iнструкцiї та вимоги  МСБО 39 "Фiнансовi  iнструменти: визнання та оцiнка". МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення  фiнансових активiв, а також  новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з хеджування. До нього перенесенi  iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв, якi  ранiше мiстилися у  МСБО 39.

МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб'єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Компанiя розумiє, що новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя не має намiру  застосовувати цей стандарт достроково.  Тому вплив змiн буде проаналiзовано по мiрi випуску  нових  редакцiй стандарту.

МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює  принципи необхiдностi визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товариiв, послуг, робiт). Вiн замiнює чиннi  iнструкцiї  з питань визнання доходу вiд реалiзацiї, якi зараз мiстяться  у МСБО 18 "Визнання доходу", МСБО "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi  клiєнта". Цей стандарт  вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо  методiв визнання операцiй, ранiше не не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання  доходiв за договорами з кiлькома складовими.

    З 1 сiчня  2016 року  або пiсля цiєї дати,  застосовуються  змiни до наступних стандартiв:
Виправлення  до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо  придбання часток у спiльних операцiях.

Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та змiни до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що встановлюють, що "дохiдний" метод амортизацiї є неприйнятним. 

Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'єкту господарювання надається можливiсть оцiнки iнвестицiй  за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi.

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного доходу.

Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття  iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Стислий опис змiн: якщо  материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт  господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд консолiдацiї.

Товариство не оцiнювало вплив наведених змiн.

Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики

Пенсiї та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi. Товариство не має програм з визначеними виплатами. 

Виплати на основi акцiй. 
Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують винагороду у формi виплат, заснованих на акцiях. 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi. 
Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється у разi: 
- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства); 
- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку (вносяться змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв); 
- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у звiтностi шляхом: 
- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року; 
- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв;
 
Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 
Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення. 

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для: 
- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй; 
- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше.

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i вiдображається як змiна облiкових оцiнок.
 
Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок.
Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого. 
Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах, якщо змiна впливає на цi перiоди. 
Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до облiкової полiтики Товариства. 
        У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн окремих законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство не могло передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного перiоду (року) i застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змiн. 

11.1. Змiни облiкової полiтики 

Змiн облiкової полiтики не було.

11.2. Виправлення помилок 

         Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi в 2015 р. не проводилось.
                                                             

11.3. Пов'язанi особи

        Згiдно з ознаками пов'язаних осiб , якi наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами є акцiонери Товариства та фiзичнi особи - громадяни України, якi входять до керiвних органiв ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА":  
1.	ПАТ "Укрмедпром" (код 31106596) володiє 13 087 501 (Тринадцять мiльйонiв вiсiмдесят сiм тисяч п'ятсот одна) шт. простих iменних акцiй на суму 654 375,05 грн., що становить 25,0000% вiд статутного капiталу Компанiї;
2.	Кудацький Олександр Миколайович володiє 5 229 018 (П'ять мiльйонiв двiстi двадцять дев'ять тисяч вiсiмнадцять) шт. простих iменних акцiй на суму 261 450,90 грн., що становить 9,9885% вiд статутного капiталу Компанiї, одночасно являється Головою правлiння Компанiї;
3.	Некрасов Олександр Васильович володiє 28 110 626 (Двадцять вiсiм мiльйонiв сто десять тисяч шiстсот двадцять шiсть) шт. простих iменних акцiй на суму 1 405 531,30 грн., що становить 53,6975% вiд статутного капiталу Компанiї;
4.	Некрасов Леонiд Олександрович володiє 3 143 572 (Три мiльйони сто сорок три тисячi п'ятсот сiмдесят двi) шт. простих iменних акцiй на суму 157 178,60 грн., що становить 6,0049% вiд статутного капiталу Компанiї.

        У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Операцiї з пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами.

Операцiї з основним управлiнським персоналом
         Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi Акцiонерного товариства. Протягом 2015 року їм виплачувалась заробiтна плата. 
11.4. Сегменты
         
          Компанiя в силу своєї технологiчної винятковостi i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi - виробництвом та продажем скляних виробiв. Дохiд отриманий по цьому сегменту суттєвий (iсторично створений бiльш 90%) по вiдношенню до загальної суми отриманих доходiв. Виходячи з вище викладеного всi фiнансовi результати враховуються по одному операцiйному сегменту. 
Оскiльки Компанiя виробляє однотипну продукцiю, деталiзацiя за видами виробленої продукцiї не проводиться, так як така iнформацiя не надається органам, вiдповiдальним за прийняття управлiнських рiшень. 
Виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м. Полтава. В iнших регiонах структурних пiдроздiлiв Компанiя не має. Тому доходи та активи по виробничому сегменту вiдносяться до одного географiчного регiону - м. Полтава. 
        Нижче представлено географiчнi сегменти виручки Компанiї вiд продажу продукцiї власного виробництва у 2015 роцi:
Україна - 147 946 тис.грн.
Експорт - 179 251 тис.грн., в т.ч.:	
Бiлорусь - 72 305 тис.грн.
Росiя - 72 790  тис.грн.
Казахстан - 22 465 тис.грн.
Великобританiя - 7 367 тис.грн.
Азербайджан - 3 765  тис.грн. 
Грузiя	 - 454 тис.грн.
Iншi  - 105 тис.грн. 
Разом	327 197  

11.5. Умовнi зобов'язання та операцiйнi ризики

Умови господарської дiяльностi
Економiцi України притаманнi певнi риси ринку, що розвивається, зокрема iнфляцiя. Чинне податкове законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн.
Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення, економiчна перспектива України залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та грошової полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальної, правової та полiтичної системи.

Оподаткування
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємства даного законодавства стосовно операцiй i дiяльностi Пiдприємства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути донараховано податки, пенi, штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати 3 календарних роки. 
На думку керiвництва Пiдприємства станом на 31 грудня 2015 року вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi ними коректно, iмовiрнiсть збереження фiнансового становища, в якому знаходиться Пiдприємство у зв'язку з податковим законодавством, є високою. Для тих випадкiв, коли на думку керiвництва Пiдприємства, iснують значнi сумнiви в збереженнi зазначеного положення Пiдприємства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання.
Судовi позови
       В ходi звичайної дiяльностi Пiдприємство є об'єктом судових розглядiв i позовiв. Керiвництво оцiнює можливiсть негативного для пiдприємства результату вирiшення справ, якi заходяться на розглядi в судах, як мiнiмальну.

11.6. Фiнансовi ризики

В процесi своєї господарської дiяльностi Пiдприємство пiддається ряду фiнансових ризикiв, включаючи ризик змiни цiн на продукцiю та послуги. Загальна полiтика Пiдприємства з управлiння ризиками спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для фiнансових операцiй Пiдприємства.
Товарний ризик.
Поточний або майбутнiй прибуток Пiдприємства може пiддатися негативному впливу змiни ринкових цiн на товари та послуги Пiдприємства.
Кредитний ризик
Для пiдприємства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику, є дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання договорiв з покупцями, якi мають вiдповiднi кредитнi iсторiї. Iншi статтi фiнансової звiтностi не схильнi до кредитного ризику. 

11.7. Подiї пiсля дати балансу

         Нiяких подiй пiсля дати балансу, якi пiдлягають розкриттю вiдповiдно до МСФЗ 10, на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" не вiдбулося. 
 
11.8. Затвердження фiнансових звiтiв

         Фiнансовi звiти пiдписанi Головою правлiння ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА" 12.02.2016 р. 



