
Титульний аркуш 
 

28/10/2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 07/1276 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Прiнко Павел  Анатолiй 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕТРОПАК 

ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00333888 

4. Місцезнаходження: 08290, Київська обл., м. Iрпiнь (смт. Гостомель), площа Рекунова, 2 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92 

6. Адреса електронної пошти: roman.borushchak@vetropack.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.vetropack.ua/uk/vetropack/

media-ta-publikaciji/ 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. 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 емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою) X 

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство 

не є учасником в iнших юридичних особах. 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що такi правочини у звiтному 

перiодi не вчинялися. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало забезпеченi борговi цiннi папери. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, 

тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерськтого облiку не надається, тому що Товариство складає промiжну фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними  стандартами фiнансової звiтностi. 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитор (аудиторською 

фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась аудитором 

(аудиторською фiрмою). 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 10.08.1993 

3. Територія (область) 

 Київська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 55500095 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 628 

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

 23.13 - Виробництво порожнистого скла 

 46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

 46.76 - Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Орендне пiдприємство "Гостомельський 

склозавод" 
- - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA103808050000026004953953953 

3) поточний рахунок 

 UA103808050000026004953953953 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA463808050000026002953953955 

6) поточний рахунок 

 UA463808050000026002953953955 

 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

на право зберiгання пального 1031041420190

0040 

20.09.2019 ГУ ДПС у Київськiй областi 

(Київська  область) 

20.09.2024 

Опис Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Прiнко Павел Анатолiй (Prinko Pavel Anatolij) 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", 00333888, Комерцiйний директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Заступник голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Йоханн Райтер (Johann Reiter) 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Austria GmbH, FN101692, Генеральний директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дейвiд Жак 

3. Рік народження 

 1965 



4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Holding AG, CHE100.369.552, Член правлiння 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Комаренко Олена Миколаївна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", 00333888, Заступник головного бухгалтера з 

податкового облiку 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клод Раймонд Корна (Claude Raymond Cornaz) 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Holding AG, CHE100.369.552, Голова Ради директорiв 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Каррер Бернхард (Karrer Berhhard) 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища 



5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Austria GmbH, FN101692, Фiнансовий директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гiрник Андрiй Павлович 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД", 00333888, Член Наглядової 

ради 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iнге Йошт (Inge Jost) 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Holding Ltd., CHE-100.369.552, Керiвник юридичного департаменту 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Крiстоф Бургермайстер (Christoph Burgermeister) 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 31 



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vetropack Holding Ltd., CHE-100.369.552, Керiвник iнтегрованих систем управлiння  

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтномуперiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

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 (усього) 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 13570 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1295944 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1309514 X X 

Опис Станом на 30.09.2021 р. довгостроковi зобов'язання i 

забезпечення складають 67970 тис. грн., поточнiзобов'язання i 

забезпечення складають 1241544 тис. грн. Довгострокових чи 

короткострокових кредитiв банкiв немає, зобов'язання за 

цiнними паперами вiдсутнi. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний 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 

21.10.2010 929/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000096531 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,35 15857170

0 

55500095 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування 

допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не 

приймалося. 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.05.2017 Борущак Роман Романович +380443924199, 

roman.borushchak@vetropack.com 

Опис 

Iнформацiя про досвiд роботи корпоративного секретаря: з 01.03.2010 р. по 

30.06.2015 р. - корпоративний секретар АТ "Ветропак Гостомельський 

Склозавод"за сумiщенням. З 01.05.2017 р. працює корпоративним секретарем в 

ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" за сумiщенням iз основною посадою 

начальника юридичного вiддiлу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 

злочини не має. Попереднє мiсце роботи - начальник юридичного вiддiлу ПрАТ 

"Ветропак Гостомельський Склозавод". Попереднiй корпоративний секретар 

припинила свої повноваження у зв"язку зi звiльненням за згодою сторiн з 

основного мiсця роботи з посади юрисконсульта ПрАТ "Ветропак Гостомельський 

Склозавод". 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 30.03.2021 Наглядова 

рада 

260 000 2 315 961 11,2 Договiр 

поставки 

01.07.2021   

Опис: 

Значний правочин було вчинено у звiтному перiодi. 

 

У зв'язку з тим, що Товариство має одного акцiонера, який прямо володiє 100% акцiй, було розкрито структуру власностi, тому регульована iнформацiя не розкривалася. 

Через що в таблицi не вказано дату розмiщення iнформацiї про прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину в базi даних особи, яка провадить 

дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринку капiталу, та не вказано адресу сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщена особлива 

iнформацiя про прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. 

 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

21.10.2010 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000096531 вiдсутнiй Обмеження вiдсутнi. вiдсутнiй 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.10.

2010 

929/1/10 UA4000096531 158 571 700 55 500 095 158 571 700 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00333888 

Територія Київська область, смт Гостомель за КОАТУУ 3210945900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво порожнистого скла за КВЕД 23.13 

Середня кількість працівників: 630 

Адреса, телефон: 08290 м. Iрпiнь (смт. Гостомель), площа Рекунова, 2, (044) 392-41-99 

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 30.09.2021 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 278 233 

    первісна вартість 1001 6 708 6 706 

    накопичена амортизація 1002 ( 6 430 ) ( 6 473 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 68 905 76 400 

Основні засоби 1010 1 063 052 938 917 

    первісна вартість 1011 1 973 292 2 065 653 

    знос 1012 ( 910 240 ) ( 1 126 736 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 3 3 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3 589 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 1 135 827 1 015 553 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 645 282 590 515 

Виробничі запаси 1101 299 589 293 399 

Незавершене виробництво 1102 21 907 33 769 

Готова продукція 1103 323 786 263 347 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 331 795 435 907 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 9 608 8 763 

    з бюджетом 1135 3 469 20 149 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 17 801 92 702 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 760 1 233 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 170 246 196 321 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 170 246 196 321 

Витрати майбутніх періодів 1170 173 1 590 

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 1 180 134 1 347 180 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 315 961 2 362 733 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 55 500 55 500 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 -20 644 -20 644 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 65 559 65 559 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 800 628 952 804 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 901 043 1 053 219 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 26 375 

Пенсійні зобов’язання 1505 22 271 22 271 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 543 263 3 752 

Довгострокові забезпечення 1520 15 572 15 572 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 15 572 15 572 

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 581 106 67 970 

    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 561 633 779 098 

    товари, роботи, послуги 1615 173 336 362 409 

    розрахунками з бюджетом 1620 9 169 13 570 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 10 421 

    розрахунками зі страхування 1625 1 516 1 673 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 761 6 561 

    одержаними авансами 1635 5 799 6 382 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 28 848 37 508 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 44 508 32 285 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 242 2 058 

Усього за розділом IІІ 1695 833 812 1 241 544 

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 2 315 961 2 362 733 

 

Фінансовий директор   Бондаренко Олександр Валерiйович 

 

Головний бухгалтер   Комаренко Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00333888 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 1 810 557 1 430 471 

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 ( 1 485 835 ) ( 1 043 623 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 324 722 386 848 

    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 107 751 29 120 

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 ( 78 541 ) ( 73 392 ) 

Витрати на збут 2150 ( 58 624 ) ( 51 094 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 64 098 ) ( 239 661 ) 

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 231 210 51 821 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 952 2 082 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 39 601 ) ( 49 259 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 795 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 192 561 3 849 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -40 385 -4 354 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 152 176 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 505 ) 

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 152 176 -505 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 948 881 734 278 

Витрати на оплату праці 2505 180 322 154 520 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36 965 30 801 

Амортизація 2515 219 850 216 353 

Інші операційні витрати 2520 287 720 395 137 

Разом 2550 1 673 738 1 531 089 

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 158 571 700 158 571 700 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 158 571 700 158 571 700 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,959670 0,003180 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,959670 0,003180 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Фінансовий директор   Бондаренко Олександр Валерiйович 

 

Головний бухгалтер   Комаренко Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00333888 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 1 899 541 1 614 746 

Повернення податків і зборів 3005 0 20 861 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 20 861 

Цільового фінансування 3010 2 976 1 767 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 25 660 28 633 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 952 2 093 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 1 588 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 0 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 159 040 ) ( 963 153 ) 

Праці 3105 ( 142 866 ) ( 127 595 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 36 389 ) ( 32 201 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 68 394 ) ( 94 451 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 12 194 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 24 970 ) ( 32 246 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 43 424 ) ( 50 011 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 155 073 ) ( 125 903 ) 

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 ( 182 ) ( 4 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 368 773 324 793 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 752 5 559 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

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 ( 76 783 ) ( 114 080 ) 

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 -76 031 -108 521 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 73 000 32 500 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 135 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 282 435 ) ( 32 500 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 164 489 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 40 070 ) ( 43 735 ) 

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 ( 4 709 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -254 214 -208 089 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 38 528 8 183 

Залишок коштів на початок року 3405 170 246 120 973 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -12 453 10 931 

Залишок коштів на кінець року 3415 196 321 140 087 

 

Фінансовий директор   Бондаренко Олександр Валерiйович 

 

Головний бухгалтер   Комаренко Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00333888 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 55 500 -20 644 0 65 559 800 628 0 0 901 043 

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 55 500 -20 644 0 65 559 800 628 0 0 901 043 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 152 176 0 0 152 176 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 152 176 0 0 152 176 

Залишок на кінець року  4300 55 500 -20 644 0 65 559 952 804 0 0 1 053 219 

 

Фінансовий директор   Бондаренко Олександр Валерiйович 

 

Головний бухгалтер   Комаренко Олена Миколаївна 



 

 



Примітки до Фінансової звітності  
ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» 

 
станом на 30 вересня 2021 року та за 9 місяців, що завершилисяна зазначену дату 

 
У цих Примітках додатково до основних форм звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим 
методом), Звіт про власний капітал – розкривається інформація щодо ПрАТ «Ветропак 
Гостомельський склозавод» (далі – Компанія) та його фінансової звітності, висвітлення якої вимагає 
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність» або яка є 
суттєвою, на думку Компанії. 
 

1. Загальна інформація 
 
Гостомельський Склозавод був заснований у 1912 році. З 1990 склозавод став орендним 
підприємством, з 1993 - акціонерним. Купівля контрольного пакету акцій компанією 
VetropackAustriaHolding AG (Австрія) відбулася в 2006 році.  
В квітні 2017 року відбулася зміна організаційно-правової форми Компанії з публічного 
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 
Компанія здійснює свою економічну діяльність, головним чином, в Україні. Основним видом 
діяльності Компанії є виробництво склотари. 
Середньооблікова чисельність персоналу за 9 місяців 2021 року становила 630 осіб 
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку Компанії: 
  

Повне найменування Приватне акціонерне товариство “Ветропак Гостомельский  Склозавод” 

Скорочене найменування ПрАТ "Ветропак Гостомельский Склозавод" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00333888 

Код території за КАТОТТГ UA32080110010033149 

Територія (область) Київська область 

Поштовий індекс 08290 

Населений пункт смт. Гостомель 

Вулиця, будинок пл. Рекунова,2 

Міжміський код та телефон +38 (044) 392 41 22 

Факс +38 (04597) 31 392 

Е-mаіІ оffiсе@vetrораск.com 

www-адреса http://www.vetгораск.uа 

Станом на 30вересня 2021 року Компанія перебувала на обліку в ЦМУ ДПС по роботі з великими 
платниками податків. 
Проміжна фінансова звітність станом на 30.09.2021 року суб’єктом аудиторської діяльності не 
перевірялася. 

2. Капітальні інвестиції, основні засоби та нематеріальні активи 
 
Основні засоби відображаються за первісною вартістю або умовною первісною вартістю (стосовно 
активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від 
зменшення корисності. 
Рух основних засобів за9 місяців, що завершилися 30вересня 2021 року, представлено таким чином: 



 

Земля, 
будівлі та 
споруди 

Машини 
та 

устатку-ва
ння 

Інші 
Капі-тальн
і інвестиції 

Немате-рі
альні 

активи 

Право 
користу-ван
ня майном 

Разом 

Первісна вартість         

Станом на 31 грудня 2020 198 852 1 708 847 52 285 68 905 6 708 13 308 2 048 905 

Надходження - - - 
99 

65599655 - 4 546 104 201 

Переміщення 60 120 22 840 9 200 (92 160) - - - 

Вибуття 7 764 647 - 2 2 927 4 347 

Станом на 30вересня 2021 258 965 1 730 923 60 838 76 400 6 706 14 927 2 148 759 

        

Накопичений знос        

Станом на 31 грудня 2020 51 915 825 716 29 475 - 6 430 3 134 916 670 

Нараховано протягом року 6 937 201 910 5 526 - 45 5 431 219 849 

Вибуття 7 764 647 - 2 1 890 3 310 

Станом на 30вересня 2021 58 845 1 026 862 34 354 - 6 473 6 675 1 133 209 

        

Чиста вартість        

Станом на 31 грудня 2020 146 937 883 131 22 810 68 905 278 10 174 1 132 235 

Станом на 30вересня 2021 200 120 704 061 26 484 76 400 233 8 252 1 015 550 

 
3. Запаси 

 
Станом на кінець періоду запаси включають: 

  30вересня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Сировина та матеріали  293 399 299 589 
Готова продукція  263 347 323 786 
Інші  33 769 21 907 

  590 515 645 282 

 
4. Торгова дебіторська та інша поточна заборгованість 

 
Станом на кінець періоду торгова дебіторська та інша поточна заборгованість включає дебіторську 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інші поточні активи: 
 

 30вересня 2021р. 31 грудня 2020 р. 

Дебіторська заборгованість за товари, послуги 485 929 371 802 
Дебіторська заборгованість за товари, послуги за внутрішніми 
розрахунками 92 702 17 801 

Інші поточні активи  1 233 1 760 

Мінус - резерв очікуваних кредитних збитків* (50 022) (40 007) 

 529 842 351 356 

 
Інформація про кредитний та валютний ризики Компанії, пов’язані з торговою дебіторською та 
іншою поточною заборгованістю, викладена у Примітці 17. 
 
Торгова дебіторська заборгованість за термінами виникнення представлена наступним чином:  
 
 30вересня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

непрострочена заборгованість 400 801 280 842 
до 30 днів 55 938 57 696 
від 30 до 180 днів 28 544 33 263 



від 180 до 360 днів 646 1 
від 360 днів - - 

 485 929 371 802 

*Додаткова інформація щодо змін в резерві очікуваних кредитних збитківнаведена в Примітці 18. 

Дебіторська заборгованість за товари, послуги визнається, коли право на компенсацію є безумовним 
- дата сплати компенсації, залежить лише від плину часу, навіть при тому, що ця сума у майбутньому 
може підлягати поверненню.  
 

5. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 
 
Станом на кінець періоду дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 
включала: 

 30вересня 2021р.  31 грудня 2020 р.  

Розрахунки за виданими авансами за послуги 8 763 9 608 

 8 763 9 608 

 
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Станом на кінець періоду грошові кошти та їх еквіваленти включали: 

 30вересня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Кошти на поточних рахунках в банку 196 321 170 246 

 196 321 170 246 

 
7. Інші довгострокові зобов’язання 

 
Станом на кінець періоду iнші довгострокові зобов’язання включали: 
 30вересня2021р. 31 грудня 2020 р. 

Довгострокова частина:   

Заборгованість за довгостроковими позиками від пов’язаних сторін, EUR* - 538 464 

Зобов’язання з оренди 3 752 4 799 

 3 752 543 263 

Короткострокова частина:   

Заборгованість за довгостроковими позиками від пов’язаних сторін, EUR* 774 525 556 209 

Зобов’язання з оренди 4 573 5 424 

 779 098 561 633 

 782 850 1 104 896 

*Інформація по відсотковим ставкам, термінам погашення за позиками в розрізі договорів наведена в Примітці 17. 
 

8. Поточні забезпечення 
 
Станом на кінець періоду поточні забезпечення включали: 
 

 30вересня2021р. 31 грудня 2020 р. 

Резерв під невикористані відпустки 14 128 12 099 
Резерв під забезпечення матеріального заохочення 16 582 16 992 

Резерв під забезпечення інших витрат і платежів 1 575 15 417 

 32 285 44 508 

 
9. Поточна кредиторська заборгованість із авансами одержаними 

 
Станом на кінець періоду поточна кредиторська заборгованість із авансами одержанимивключала: 

 30вересня2021р. 31 грудня 2020 р. 



Зобов’язання за договорами з поставки товарів 6 382 5 799 

 6 382 5 799 

 
Зобов’язання за договором включають зобов’язання Компанії передати готову продукцію, за яку 
було отримано компенсацію від покупців. Компанія, як правило, отримує короткострокові аванси, 
погашення яких відбувається протягом року. Договірні зобов’язання за передачею продукції  на 
території України становлять 5 092тис.грн. (80%) (31 грудня 2020 р.:  
4 990 тис.грн. (86%)), за межами території України 1 290тис.грн. (20%) (31 грудня 2020 р.:  
809 тис.грн. (14%)). 
 

10. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
За періоди, що завершились 30вересня, дохід Компанії склав: 

 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Чистий дохід від реалізації склотари 1 679 183 1 338 044 

Фрахт (зобов’язання з доставки продукції) 130 164 91 117 

Інші доходи  1 210 1 310 

 1 810 557 1 430 471 

Основні географічні ринки   

Україна 1 078 407 917 184 

експорт 732 150 513 287 

 1 810 557 1 430 471 

 
Основні покупці склотари складають підприємства виробники пива, шампанських вин, горілчаних 
виробів, вина, соків, мінеральних вод та інших підприємств харчової промисловості 
 

11. Інші операційні доходи 
За періоди, що завершились 30вересня, інші операційні доходи* складали: 

 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Дохід від реалізації ТМЦ 7 000 4 942 

Доходи від оприбуткування склобою та ТМЦ 4 971 5 255 

Резерв очікуваних кредитних збитків - 16 842 

Дохід від операційної оренди активів 1 222 1 260 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 570 27 

Дохід від операційної курсової різниці 91 204 - 

Інші доходи від операційної діяльності 2 784 794 

 107 751 29 120 

*Прибутки та збитки, які виникають від групи подібних операцій: прибутки та збитки від курсових різниць, 
реалізації іноземної валюти, прибутки та збитки реалізації ТМЦ Компанія подає на нетто-основі. 

 

12. Інші операційні витрати 
За періоди, що завершились 30вересня, інші операційні витрати складали: 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Втрати від операційної курсової різниці - 207 945 

Втрати від браку 21 845 25 819 
Резерв очікуваних кредитних збитків 10 016 - 
Резерви на запаси 9 628 - 

Інші операційні витрати 22 609 5 897 

 64 098 239 661 

 

13. Фінансові витрати 
За періоди, що завершились 30вересня, фінансові витрати складали: 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Відсотки за кредит 39 414 48 993 

Відсотки на зобов’язання з оренди 148 199 



Інші фінансові витрати 39 67 

 39 601 49 259 

 

14. Власний капітал 
Станом на 30 вересня2021 р. та 31 грудня 2020 р. номінальна сума, внесена в акціонерний капітал 
Компанії складала 55 500 тис грн. (158 571 700 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 
грн.), що відповідає сумі статутного капіталу. Всі акції мають рівні права голосу та рівні права на 
розподіл прибутку. 
Станом на звітні дати структура акціонерів Компанії та їх відсоток володіння акціями Компанії були 
наступними: 
 30вересня2021 р. 31 грудня 2020 р. 

   
VetropackAustriaHolding AG (Австрія) 100,00% 100,00% 

 
15. Податок на прибуток 

Основні складові витрат з податку на прибуток за періоди, що закінчилися 30вересня 2021 та 30 
вересня 2020, включають: 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Поточні витрати з податку на прибуток (10 421) - 
Витрати/доходи з відстроченого податку на прибуток, 

пов’язаного з виникненням і сторнуванням тимчасових 
різниць 

 
(29 964) 

 
(1 422) 

Витрати з податку на прибуток минулих років - (2 932) 

Витрати/доходи з податку на прибуток, відображеного у 
складі прибутку або збитку 

(40 385) (4 354) 

 
Прибуток Компанії підлягає оподаткуванню тільки на території України. Протягом періоду, що 
закінчився 30 вересня2021 р., податок на прибуток в Україні нараховувався за ставкою 18% від 
об’єкту оподаткування, який визначався шляхом коригувань фінансового результату до 
оподаткування,  визначеного у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСФЗ, на різниці 
передбачені Податковим кодексом України (на 30 вересня 2020 р. - 18%). 
Фактичні витрати з податку на прибуток відрізняються від розрахованих на основі діючої ставки 
податку в Україні. Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на діючу ставку податку на 
прибуток, та витрат із податку на прибуток за періоди, що закінчилися 
30вересня, представлене таким чином: 
 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Прибуток до оподаткування 192 561 3 849 
Податок при застосуванні нормативної ставки податку на 
прибуток 18% (2020: 18%) (34 661) (693) 
Податковий вплив витрат, що не підлягають вирахуванню 
для цілей оподаткування (5 724) (729) 
Витрати з податку на прибуток минулих років - (2 932) 

 (40 385) (4 354) 

 
16. Операції з пов’язаними сторонами 

Фактичною контролюючою стороною Компанії є VetropackAustriaHolding AG (Австрія). 
У таблицях нижче представлені загальні суми операцій, проведених із пов’язаними сторонами 
протягом 9 місяців2021 та 9 місяців2020 років, та залишки за розрахунками з ними станом на 
30вересня2021 року, 30вересня2020 року. 
Операції з материнською компанією. 
За9 місяців2021 року не відбувалось операцій з материнською компанією (за 9 місяців2020 
рокуКомпанією було нараховано дивіденди за підсумками 2019 року на користь 
VetropackAustriaHolding AG (Австрія) в сумі 191 872 тис.грн. (виплачено в сумі 173 147тис.грн.). 
Інші операції із пов’язаними сторонами. 



Баланси по операціям з зв’язаними сторонами були наступними: 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Заборгованість за довгостроковими позиками від пов’язаних сторін, EUR* - 513 529 
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками від пов’язаних сторін, 
EUR* 774 525 580 149 

Заборгованість пов’язаним сторонам:    

кредиторська за товарами, послугами  34 460 21 461 

по нарахованим відсотками за позиками 3 048 5 259 

 812 033 1 120 398 

*Інформація по відсотковим ставкам, термінам погашення за позиками в розрізі договорів наведена в Примітці 17. 

Термін погашення торгової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги не перевищує 
трьох місяців. 
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала дебіторську заборгованість з 
пов’язаними сторонами: 
 30 вересня2021р. 31 грудня 2020 р. 

Торгова дебіторська заборгованість пов’язаних компаній 92 702 17 801 

За 9 місяців 2021 та 9 місяців 2020 років операції з пов’язаними сторонами були наступними: 
 9 місяців2021 р. 9 місяців2020 р. 

Реалізація товарів, робіт, послуг 469 078 279 927 

Закупки товарів, робіт, послуг  (54 293) (46 100) 

Витрати по процентам по позикам (39 313) (48 818) 

 375 472 185 009 

Умови угод з пов’язаними сторонами 
Залишки в розрахунках з пов’язаними сторонами нічим не забезпечені і будуть погашені 
грошовими коштами.  
Торгова дебіторська заборгованість з пов’язаними особами є поточною.Оцінка зменшення 
корисності проводиться кожного фінансового року шляхом оцінки фінансового стану пов’язаної 
сторони та ринкових умов, в яких вона проводить свою діяльність. 
 

17. Управління фінансовими ризиками: цілі та політика 
 
Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, 
кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів – 
забезпечити фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні інші фінансові активи і 
зобов’язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають 
безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.  
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії – ринковий, ризик ліквідності та 
кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.  
a) Ринковий ризик 

 
Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, ставки відсотка і 
курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів. Метою 
управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику у межах прийнятних 
параметрів при оптимізації доходності. 
 
Валютний ризик 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Як визначено МСФЗ 7, 
валютні ризики виникають внаслідок того, що фінансові інструменти деноміновані у валюті, що не 
є функціональною валютою, і вони є монетарними статтями. При цьому ризики, пов’язані з 
перерахунком валют, не враховуються. 



Компанії притаманний валютний ризик, з урахуванням проведення зовнішньоекономічної 
торговельної діяльності з продажу та закупівлі товарів, робіт, послуг. Крім того, наявна значна сума 
заборгованості за  кредитами в іноземній валюті.  
Як і для багатьох інших компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, 
зокрема, долар США («дол. США») і євро, відіграють значну роль в операціях Компанії. Офіційні 
обмінні курси гривні до долара США і євро, встановлені Національним банком України («НБУ») на 
зазначені дати, були такими: 
 Дол. США Євро  

Станом на 30 вересня2021 р. 26,5760 30,9810 

Станом на 31 грудня 2020 р. 28,2746 34,7396 

Рівень валютного ризику 
Рівень валютного ризику представлений таким чином (тис.грн): 

 30 вересня2021 р. 31 грудня 2020 р. 

 Євро Долар США Євро Долар США 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 156 317 - 55 955 - 

Грошові кошти та їх еквіваленти 118 608 74 117 007 3 978 
Заборгованість за довгостроковими 
позиками від пов’язаних сторін - - (538 464) - 
Поточна заборгованість за 
довгостроковими позиками від 
пов’язаних сторін (774 525) - (556 209) - 
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги (99 973) (2 536) (45 406) - 

Відсотки по кредитам (3 048) - (5 816) - 
Чиста сума  (602 621) (2 462) (972 933) 3 978 

У таблиці нижче поданий аналіз чутливості прибутку до оподаткування Компанії до можливих змін 
у процентних ставках, за умови незмінності всіх інших параметрів. 

30 вересня 2021 р. 
Збільшення “+” / зменшення “-” обмінного 
курсу валют, % 

Вплив на прибуток до оподаткування  
тис. грн. 

грн. / євро +10% (60 262)  
грн. / дол. США +10% (246) 
грн. / євро -10% 60 262 
грн. / дол. США -10% 246 

31 грудня 2020 р. 
Збільшення “+” / зменшення “-” обмінного 
курсу валют, % 

Вплив на прибуток до оподаткування  
тис. грн. 

грн. / євро +10% (97 293)  
грн. / дол. США +10% 398  
грн. / євро -10% 97 293   
грн. / дол. США -10% (398)  
   

 
Процентний ризик 
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових процентних ставок. 
Процентний ризик стосується, насамперед, довгострокових боргових зобов’язань Компанії з 
плаваючою процентною ставкою. Керівництво регулярно відстежує ринкові процентні ставки з 
метою мінімізації процентного ризику Компанії.  

Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін ставки 1m Libor/Euriborдля 
відповідних процентних зобов’язань за позиками, що існують станом на 30 вересня2021 року, 31 
грудня 2020 року: 

   

 
Зміна ставкиEuriborу % 

30 вересня 2021 р.  
Вплив на позики 

Збільшення +0,01% 77 
Зменшення -0,01% (77 ) 

   

 
Зміна ставки Libor у % 

31 грудня 2020 р.  
Вплив на позики 



Збільшення +0,01% 109 
Зменшення -0,01% (109) 
 
   

b) Ризик ліквідності 
Задачею Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання 
умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. 
Компанія аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність 
залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами.  
 

У таблиці нижче наведено строки погашення фінансових зобов’язань Компанії станом на кінець 
періоду на основі недисконтованих контрактних платежів: 
 

30вересня 2021 р. 
Балансова 

вартість 
Грошові потоки 

за договорами 
На  

вимогу 
До 3 

місяців 
3-6 

місяців 
6 - 12 

місяців  1-5 років 

Інші довгострокові 
зобов’язання 774 525 963 715 - 10 170 10 144 802 348 141 053 

Зобов’язання з 
оренди 8 325 8 325 - 1 266 1 240 2 067 3 752 

Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 362 409 362 409 82 855 278 675 870 9 - 

Кредиторська 
заборгованість за 
іншими 
розрахунками 45 742 45 742 27 136 18 606 - - - 

 1 191 001 1 380 191 109 991 308 717 12 254 904 424 144 805 

 
 

31 грудня 2020 р. 
Балансова 

вартість 
Грошові потоки 

за договорами 
На  

вимогу 
До 3 

місяців 
3-6 

місяців 
6 - 12 

місяців  1-5 років 

Інші довгострокові 
зобов’язання 1 094 673 1 281 828 - 16 692 572 586 32 300 660 250 

Зобов’язання з 
оренди 10 223 10 223 - 1 683 1 619 2 122 4 799 

Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 173 336 173 336 27 197 146 139 - - - 

Кредиторська 
заборгованість за 
іншими 
розрахунками 37 125 37 125 20 955 16 170 - - - 

 1 315 357 1 502 512 48 152 180 684 574 205 34 422 665 049 

 
c) Довгострокові зобов’язання 

 
Нижче наведені суттєва інформація щодо заборгованості за кредитами від VetropackHolding AG 
(Швейцарія): 

тис.грн.,  
тис.євро 

 30вересня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

   

Договір від 25 жовтня 2007 р.   

Строк погашення  30 квітня 2022 р. 30 квітня 2021 р. 



Відсоткова ставка 1 m Euribor (EUR) +4.5% 1 m Libor (EUR) +6.5% 

Заборгованість на дату, тис.грн. 294 320 556 209 

Заборгованість на дату, тис.євро 9 500 16 011 

   

Договір від 01 жовтня 2010 р   

Строк погашення 30 квітня 2022 р. 30 квітня 2022 р. 

Відсоткова ставка 1 m Euribor (EUR) +4.5% 1 m Libor (EUR) + 6.5% 

Заборгованість на дату, тис.грн 154 905 173 698 

Заборгованість на дату, тис.євро 5 000 5 000 

   

Договір від 20 серпня 2012 р   

Термін погашення 30 квітня 2022 р. 30 квітня 2022 р. 

Відсоткова ставка 1 m Euribor (EUR) +4.5% 1 m Libor (EUR) + 6.5% 

Заборгованість на дату, тис.грн 325 300 364 766 

Заборгованість на дату, тис.євро 10 500 10 500 

 
Узгодження рухів зобов’язань з грошовими потоками, що виникають внаслідок фінансової діяльності 
 
2021 рік Зобов’язання за 

позиками, 
отриманими від 

пов’язаних сторін 
Короткостроко-ві 

кредити банків 
Зобов’язання з 

оренди Всього 

Hа 1 січня 2021 року 1 094 673 - 10 223 1 104 896 

Зміни, пов’язані із грошовими 
потоками від фінансової діяльності     

Погашення кредитів та позик (209 435) (73 000) - (282 435) 

Залучення позикових коштів - 73 000 - 73 000 

Проценти сплачені (39 969) (101) - (40 070) 

Податок з доходів нерезидентів (1 966) - - (1 966) 

Платежі за зобов’язаннями з оренди - - (4 669) (4 669) 

Усього змін, пов’язаних із грошовими 
потоками від фінансової діяльності (251 370) (101) (4 669) (256 140) 

Вплив змін валютних курсів (108 091) - - (108 091) 

Інші зміни     

Процентні витрати 39 313 101 - 39 414 

Фінансові витрати - - 148 148 

Інше - - 2 623 2 623 

Усього інших змін 39 313 101 2 771 42 185 

На 30 вересня2021 року 774 525 - 8 325 782 850 

     

d) Кредитний ризик 
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії в результаті невиконання 
клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов’язань за договором. Кредитний 
ризик виникає переважно у зв’язку з дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, 
послуги, дебіторською заборгованістю за розрахунками з внутрішніх розрахунків, іншою поточною 
дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та їх еквівалентами. 
Балансова вартість фінансових активів представляє максимальну суму кредитного ризику. 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
Вразливість Компанії до кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних 
характеристик кожного клієнта. Однак управлінський персонал також враховує фактори які можуть 
впливати на кредитний ризик, включаючи ризик дефолту, пов’язаний з галуззю та країною, в якій 
клієнти здійснюють свою діяльність.  



При здійсненні моніторингу кредитного ризику, пов’язаного з кожним конкретним клієнтом, 
клієнти розподіляються на групи за своїми кредитними характеристиками залежно від того, чи вони 
є фізичними або юридичними особами, а також за своїм географічним розташуванням, галуззю, 
торговельною історією з Компанією та з урахуванням існування фінансових труднощів у минулому. 
Компанія не вимагає застави під свою дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги та іншу дебіторську заборгованість. 
На 30вересня 2021 р. балансова вартість заборгованості від двох найбільших клієнтів Компанії 
складала 146 532 тис.грн. або 34% (31 грудня 2020 р.: 109 851 тис.грн. або 33%). 
 
Очікувані кредитні збитки для клієнтів  
Кожен клієнт підлягає аналізу на колективній основі щодо очікуваних кредитних збитків на дату 
звітності.  
Компанія розподіляє кожну позицію, що зазнає кредитного ризику, між рівнями кредитного ризику 
на основі різних даних, які визначаються для прогнозування ризику збитку (включаючи, але не 
обмежуючись нижчезазначеним, зовнішній рейтинг, перевірену аудиторами фінансову звітність, 
історію судових позовів та відомості про клієнтів, доступні у ЗМІ), а також шляхом застосування 
експертного судження щодо кредитної якості. Рівні градації (рейтинги) кредитного ризику 
визначаються з використанням якісних та кількісних факторів, які вказують на ризик дефолту, і 
узгоджуються з зовнішніми визначеннями кредитних рейтингів.  
Компанія оцінила резерв під очікувані кредитні збитки на колективній основі для залишків 
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Компанія використовує 
матрицю резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю за 
продукцію, товари, роботи, послуги від клієнтів, яка складається з дуже великої кількості невеликих 
залишків. 
Рівень збитків розраховується за методом ставки рефінансування (rollrate), базуючись на ймовірності 
переходу суми заборгованості з одного рівня кредитного ризику в інший через послідовні стадії 
прострочення до списання. 
Макроекономічні фактори мають несуттєвий вплив на історичні коефіцієнти кредитних збитків, 
зважаючи на короткостроковий характер дебіторської заборгованості Компанії. 
Гроші та їх еквіваленти 
Компанія утримувала гроші та їх еквіваленти на суму 196 321 тис грн на 30вересня 2021 р. (31 грудня 
2020 р.: 170 246 тис грн). На 30вересня 2021 р. гроші та їх еквівалентів в сумі  
121 491 тис грн були розміщені у банку, який мав рейтинг Moody’s B2 (31 грудня 2020 р.: 155 051 тис 
грн). 
Зменшення корисності грошей та їх еквівалентів було оцінено на основі очікуваних збитків за 12 
місяців, і воно відображає короткі строки позицій, що зазнають ризику, в результаті чого 
Компанією не був відображений в обліку резерв під зменшення корисності на  
30 вересня2021р. та 31 грудня 2020 р. 
e) Управління ризиком недостатності капіталу 

 
Завданням Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати 
функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для 
інших зацікавлених осіб, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, 
капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії.  
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може коригувати свою політику й 
цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або 
стратегії розвитку. За звітний період, що закінчився 30 вересня 2021 року, цілі та стратегія Компанії 
не зазнали ризикових змін. 

18. Торгова дебіторська заборгованість (додаткова інформація) 
Середній термін погашення торгової дебіторської заборгованості становить від 30 до 90 днів.  



Станом на 30вересня2021 р. торгова дебіторська заборгованість у розмірі 50 022 тис грн. (31 грудня 
2020 р.: 40 007 тис грн.) була зарезервована у повному обсязі. Зміни в резерві під очікувані кредитні 
збитки наведені нижче: 
 тис.грн. 

Станом на 1 січня  40 007 
Нарахування (сторнування) за рік 10 015 
Списання дебіторської заборгованості - 

Станом на 30 вересня 50 022 

 

19. Фінансові інструменти 
 
Фінансові інструменти Компанії станом на кінець періоду складають: 
 
 

Фінансові інструменти 30 червня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Інші фінансові інвестиції 3 3 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 528 609 349 596 

Грошові кошти та їх еквіваленти  196 321 170 246 

Усього фінансові активи 724 933 519 845 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 399 917 202 184 

Процентні кредити та позики 774 525 1 094 673 

Зобов’язання з оренди 8 325 10 223 

Усього фінансові зобов’язання 1 182 767 1 307 080 

 
20. Події після звітної дати 

 
У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадженням Кабінетом 
Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого 
поширення в Україні, управлінський персонал Компанії наразі оцінює додаткові ризики діяльності 
суб’єктів господарювання в Україні та їх можливий вплив на безперервність діяльності Компанії. 
Очікується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо виміряти чи оцінити на 
даний час з певним ступенем достовірності. 
 
 
 Фінансовий директор      О.В.Бондаренко 
 Головний бухгалтер      О.М.Комаренко 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
1. Важливi подiї 

Найбiльш вагомим чинником економiчного добробуту такого енергоємного виробництва як 

скловарiння є закупiвельнi цiни на газ та електроенергiю. Тож, стрiмке зростання цiн на газ, що 

вiдбувалося  впродовж дев'яти мiсяцiв 2021 року стало найбiльшим викликом для компанiї в 

цей час.  Як наслiдок, собiвартiсть готової продукцiї зросла, i разом з нею, вiдпускнi цiни на 

весь асортимент реалiзованої продукцiї. 

В зазначених вище складних умовах компанiя досягла успiшнi фiнансовi показники та змогла 

виплатити значну частину боргових коштiв за кредитом вiд материнської компанiї на суму 

еквiвалентну 6 510 820 євро. 

 В сферi управлiння та розвитку персоналу керiвництво вжило додаткових заходiв, котрi мають 

безпосереднiй важливий вплив на поточну та майбутню дiяльнiсть пiдприємства. Так, в квiтнi 

поточного року вiдбулося пiдвищення заробiтної плати працiвникiв компанiї.  А влiтку було 

започатковано проведення модулiв навчання Vetrocademy для спiвробiтникiв вищої та середньої 

ланки керiвництва. 

Варто зазначити, що з червня 2021р на пiдприємствi  розпочато проект впровадження вимог 

мiжнародного стандарту ISO 45001:2018,  Occupationalhealthandsafetymanagementsystems - 

Requirementswithguidanceforuse. Також, задля виконання вимог закону України  "Про засади 

монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв",   у 2021р розпочато проект 

впровадження на пiдприємствi системи монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв 

парникових  газiв. 

 

2. Результати дiяльностi 

За звiтний перiод колективу Компанiї вдалося успiшно надолужити обсяги виробництва та 

продажiв, що були втраченi в минулорiчний карантинний перiод обмежень.  

Так, в натуральному та грошовому вираженнi обсяги продажiв "Гостомельського Склозаводу" за 

9 мiсяцiв 2021 року майже зрiвнялися з обсягами продажiв за 12 мiсяцiв 2020 року. При цьому, 

частка експорту зросла на два процентних пунктiв. Виходячи iз швидкозростаючою динамiкою 

цiни на газ впродовж звiтного перiоду, пiдприємство змушене було переглядати вiдпускнi цiни з 

метою забезпечення фiнансової та операцiйної стабiльностi. 

 

3. Лiквiднiсть та зобов'язання 

Ефективне використання та управлiння всiм арсеналом наявних фiнансових ресурсiв 

залишається одним iз прiоритетiв компанiї. 

Про успiшне управлiння лiквiднiстю та зовнiшнiми зобов'язаннями пiдприємства свiдчить низка 

фактiв та показникiв, що базуються на даних фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року. 

Зокрема, упродовж звiтного перiоду Компанiя виплатила частину довгострокового кредиту вiд 

материнської компанiї на суму еквiвалентну 6 510 тис. євро, що зменшило боргове 

навантаження на компанiю та оптимiзувало структуру джерел фiнансування господарської 

дiяльностi.  

Довгостроковi позики вiд VetropackHolding AG (Швейцарiя) 

 

Порiвняно зi станом на 31.12.2020 р. чистий оборотний капiтал на 30.09.2021 р.  та показник 

загальної лiквiдностi зменшились у зв'язку iз переведенням довгострокової частини кредиту вiд 

материнської компанiї в короткострокову.   Показники швидкої лiквiдностi покращився, а 

показник абсолютної лiквiдностi не змiнився. В цiлому, загальна економiчна ситуацiя 

залишається стабiльною. 

 

4. Ризики 

В короткостроковiй перспективi для ПрАТ "ВетропакГостомельський склозавод"  значним 

викликом залишаться: 



- волатильнiсть ринкової цiни на газ, яка в значнiй мiрi впливає на рiвень собiвартостi 

готової продукцiї; 

- чергова хвиля короновiрусуCOVID-19, що негативно вплинула на ринки збуту продукцiї 

пiдприємства та створила цiлком реальну загрозу дефiциту достатньої кiлькостi працездатних 

робiтникiв.  

 

5. Перспективи розвитку 

Основною метою пiдприємства залишається постiйна оптимiзацiя сталих шляхiв розвитку 

скляного виробництва, реалiзацiя високоякiсних склотарних виробiв нашим партнерам задля 

забезпечення довгострокового розвитку та фiнансового успiху компанiї. ПрАТ 

"ВетропакГостомельський Склозавод" i надалi буде прагнути зберегти стiйкий баланс мiж 

економiчними, соцiальними та екологiчними цiлями.    

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують промiжну 

iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

Товариства i промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну 

фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 


