
Титульний аркуш

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ 
МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 
МАТЕРIАЛIВ "ГЕМОПЛАСТ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова правлiння Подгорний Богдан Васильович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

25.04.2013
М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

00480922
Маяковського 57, м.Бiлгород-Днiстровський, 
Бiлгород-Днiстровський, Одеська область, 
67701, Україна

04849 3-15-62, 04849 3-15-02

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

25.04.2013

2.2. Річна інформація

 опублікована у

(дата)

29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 82 (1586) Бюлетень "Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

2.3. Річна інформація

 розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

hemoplast.ua

(адреса сторінки)

(дата)

1.6. Електронна поштова адреса емітента stock@hemoplast.ua
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  Iнформацiї про процентнi облiгацiї пiдприємства: не випускались.
Iнформацiї про дисконтнi облiгацiї пiдприємства: не випускались.
Iнформацiї про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї пiдприємства: не випускались.
Iнформацiї про похiднi цiннi папери пiдприємства: не випускались.
Iнформацiї про iншi цiннi папери пiдприємства: не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року: акцiї не викупались.
Iнформацiї щодо замовлених бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не має.
Iнформацiї щодо виданих власникам сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не має.
Iнформацiї про рейтингове агенство у пiдприємства не має.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств: пiдприємство не 
належить нi до яких об'єднань.
Iнформацiя про засновникiв емiтента (фiзичнi особи): засновникiв (фiзiчних осiб)  у пiдприємства

 не має.

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
X28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ПО 
ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 
МАТЕРIАЛIВ "ГЕМОПЛАСТ"

ПАТ "Гемопласт"

Бiлгород-Днiстровський

67701

м. Бiлгород-Днiстровський

вул. Маяковського, 57

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Публічне акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

15521200000000243
29.03.1996
Виконавчий комiтет Бiлгород-Днiстровської мiської ради 
Одеської областi
4580000,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний
 капітал (грн.)

4580000,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

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

3.3.2. МФО банку

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

3.3.5. МФО банку

Філія "Одеське регіональне управління" 
Публічного акціонерного товариства "Банк" 
Фінанси та Кредит"
328823

Фiлiя "Одеське регiональне управлiння" 
Публiчного акцiонерного товариства "Банк" 
Фiнанси та Кредит"
328823

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26003030002102

26003030002102

3.4. Основні види діяльності

32.50

49.41

22.29

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і матеріалів

[2010]Виробництво інших виробів із пластмас

[2010]Вантажний автомобільний транспорт
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3.5. 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

Видобування пiдземних 
прiсних вод для 
господарськопитного 
водопостачання в 
кiлькостi 1060м3/добу

№2772 27.08.2002Мiнiстерство екологiї та 
природних ресурсiв

строком 
на 15 
рокiв

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя буде подальш 
продовжуватися у зв`язку з виробничою необхiдністю.
Дозвiл на продовження 
виконання роботи 
пiдвищеної небезпеки

№2983.09.30-
74.30.0

13.10.2009Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
працi та гiрничого нагляду

13.10.2014

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): дозвіл буде подальш 
продовжуватися у зв`язку з виробничою необхiднітю.
Дiяльнiсть з 
використання  джерел 
iонiзуючого 
випромiнювання

АВ  №534654 11.06.2010Пiвденна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної безпеки 
Держкомiтету ядер-ного 
регулювання Укр.

11.06.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя буде подальш 
продовжуватися у зв'язку з виробничою необхiдністю.
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1 2 3 4 5

Видобування корисних 
копалин iз родовищ, що 
мають загальнодержавне 
значення та включенi до 
Державного фонду 
родовищ корисних 
копалин

АВ №528349 14.07.2010Державна геологiчна служба 14.07.2015

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя буде подальш 
продовжуватися у зв`язку з виробничою необхiдністю.
Надання послуг з 
перевезення пасажирiв i 
небезпечних вантажів 
автомобiльним 
транспортом

АГ №592095 21.12.2011Головна державна iнспекцiя на
 автомобiльному транспортi

необмеже

ний

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя буде подальш 
продовжуватися у звя'зку з виробничою необхiдністю.
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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)

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

Державний комiтет України з 
медичної та мiкробiологiчної 
промисловостi

д/н проспект Перемоги , 120, м. Київ, Київська 
область, 03115

100,00000000000

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)

100,00000000000Усього:
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Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):  930 осiб

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5 
осiб

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0

Фонд оплати працi: 31021,3 тис.грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
 року: фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 12,6%. Основна причина 
збiльшення - проведення заходiв по пiдвищенню заробiтной плати  працiвникам.
 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента: в ПАТ "Гемопласт"створено навчально-курсовий пункт 
пiдприємства, який призначений для органiзацiї навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв
 пiдприємства. 
     На пiдприємствi широко використовується сполучення професiй i спецiальностей. Дiє  
iнструкцiя з оцiнки i пiдвищення ефективностi дiяльностi керiвникiв i спецiалiстiв, що дозволяє 
щорiчно їх оцiнювати за спецiально розробленими критерiями.
     Всi заняття, курсове i iндивiдуальне навчання забезпечують потрiбний рiвень квалiфiкацiї та 
компетентностi персоналу пiдприємства, який необхiдний для кожного процесу та впливає на 
якiсть.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1969

16
Директор ЗАТ IФ "Добробуд"

6.1.8. Опис:  Голова Наглядової ради  -  загальне керiвництво Наглядовою радою акцiонерiв. 
Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у 
складі посадових осіб не було.

вища

Тумарєв Вiктор Миколайович

СН, 158395, 05.03.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi

Голова Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1942

37
Головний економiст ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Заступник голови Наглядової ради  - органiзацiйнi питання. Iнформацiя щодо 
виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у складі посадових
 осіб не було.

вища

Наумов Анатолiй Михайлович

КК, 739027, 19.10.2001, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Заступник голови Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1973

14
Директор ЗАТ "Дiловi партнери"

6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради -  корпоративне управлiння пiдприємством. Iнформацiя щодо 
виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у складі посадових
 осіб не було.

вища

Гудов Костянтин Володимирович

ВА, 683526, 06.06.1997, Кiровським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькiй областi

Член Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1948

30
Зас.технiчного директора ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради -  технiчна пiдготовка та стратегiя розвитку пiдприємства. 
Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у 
складі посадових осіб не було.

вища

Пенедюк Вiталiй Дмитрович

КЕ, 718486, 30.07.1997, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Член Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1957

23
Нач.виробництва 02 ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради - виробництво, виробничi вiдношення. Iнформацiя щодо 
виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у складі посадових
 осіб не було.

вища

Надкернична Людмила Iванiвна

КК, 149259, 03.12.1998, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Член Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1974

17
Менеджер фiрми "FCI"

6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради - юридичне забезпечення корпоративного управлiння. 
Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у 
складі посадових осіб не було.

вища

Петрецька Оксана Миколаївна

МЕ, 235126, 06.03.2003, Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi

Член Наглядової ради Товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1972

14
"Київський Мiжнародний Банк"

6.1.8. Опис:  Голова правлiння  здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю пiдприємства. 
Цiллю дiяльностi голови правлiння є забезпечення ефективностi системи якостi,  прибутковостi i 
конкурентоспроможностi АТ, його фiнансово-економiчнiй стiйкостi, забезпечення прав 
акцiонерiв та соцiальних гарантiй працiвникiв Iнформацiя щодо виплати  винагороди посадовим 
особам є конфiденцiйною.Протягом 2012 року змін у складі посадових осіб не було. Дана 
посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має

вища

Подгорний Богдан Васильович

СО, 236842, 02.11.1999, Днiпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi

Голова правлiння

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1951

38
Начальник НТЦ ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Заступник голови правлiння з технiчних питань - технiчне забезпечення роботи 
пiдприємства. Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. 
Протягом 2012 року змін у складі посадових осіб не було. Дана посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

вища

Чаплiй Олексiй Йосипович

КЕ, 376256, 04.10.1996, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Заступник голови правлiння з технiчних питань

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1956

28
Заступник директора з комерцiйних питань ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Заступник голови правлiння з комерцiйних питань -  комерцiйна  дiяльнiсть 
пiдприємства. Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. 
Протягом 2012 року змін у складі посадових осіб не було. Дана посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

вища

Бiда Володимир Лукич

КЕ, 429231, 04.10.1996, Бiлгород-Днiстровським РВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Заступник голови правлiння з комерцiйних питань

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1966

14
Фiнансовий директор ТОВ "ЛЮКС ЛАЙТИНГ"

6.1.8. Опис:  Заступник правлiння з фiнансових питань - фiнансова дiяльнiсть пiдприємства. 
Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Протягом 2012 року 
змін у складі посадових осіб не було. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

вища

Закревський Артур Миронович

КА, 901144, 25.08.1998, Франкiвським РВ ЛГУ УМВС 
України в м.Львовi

Заступник голови правлiння з фiнансових питань

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1951

27
Заступник директора з якостi ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Заступник голови правлiння  з якостi - керiвництво за контролем якостi продукцiї. 
Iнформацiїя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Протягом 2012 року 
змін у складі посалових осіб не було. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

вища

Кравець Валентина Степанiвна

КЕ, 492899, 17.01.1997, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Заступник голови правлiння  з якостi

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1969

9
Зас.головного бухгалтера ВАТ "Гемопласт"

6.1.8. Опис:  Головний бухгалтер - забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. 
Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змін у 
складі посадових осіб не було.

вища

Коломiєць Жанна Олексiївна

СМ, 753758, 30.06.2005, Бiлгород-Днiстровським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1974

13
Iнвестицiйний менеджер АТЗТ "Дiловi партнери"

6.1.8. Опис:  Голова ревiзiйної комiсiї  - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
пiдприємства. Iнформацiя щодо виплати винагороди посадовим особам є конфiденцiйною. Дана 
посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
2012 року змін у складі посадових осіб не було.

вища

Продан  Наталя Ярославiвна

СН, 212127, 21.05.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в м.
 Києвi

Голова Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1983

2
юрист ТОВ "Інтер будівінвест Україна"

6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради - юридичне забезпечення корпоративного управління. 
Інформації щодо виплати винагороди посадовим особам є конфідеційною. З 01.08.2012р. 
повноваження  члена Наглядової ради Дядюка Є.М. припинені за його власним бажанням. Дана 
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

вища

Дядюк Євген Миколайович

АК, 570690, 03.08.1999, Жовтневим РВ Криворізького МУ 
УМВС України В Дніпропетровській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Продан  Наталя 
Ярославiвна

23.03.2000 713130 11,67700000000 713130 0 0 0Голова Ревiзiйної 
комiсiї

СН, 212127, 
21.05.1996, Радянським 
РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi

фізична особа

Коломiєць Жанна 
Олексiївна

20.10.1996 3612 0,05900000000 3612 0 0 0Головний бухгалтер СМ, 753758, 
30.06.2005, Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа

Наумов Анатолiй 
Михайлович

20.10.1996 1016 0,01000000000 1016 0 0 0Заступник голови 
Наглядової ради 
Товариства

КК, 739027, 
19.10.2001, Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа

Бiда Володимир Лукич

20.10.1996 504 0,01000000000 504 0 0 0Заступник голови 
правлiння з 
комерцiйних питань

КЕ, 429231, 04.10.1996, 
Бiлгород-
Днiстровським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Надкернична Людмила 
Iванiвна

20.10.1996 480 0,00700000000 480 0 0 0Член Наглядової ради 
Товариства

КК, 149259, 
03.12.1998, Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа

Чаплiй Олексiй 
Йосипович

20.10.1996 420 0,00600000000 420 0 0 0Заступник голови 
правлiння з технiчних 
питань

КЕ, 376256, 04.10.1996, 
Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа

Тумарєв Вiктор 
Миколайович

14.09.1999 168 0,00200000000 168 0 0 0Голова Наглядової 
ради Товариства

СН, 158395, 
05.03.1996, Радянським 
РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi

фізична особа

Пенедюк Вiталiй 
Дмитрович

20.10.1996 144 0,00200000000 144 0 0 0Член Наглядової ради 
Товариства

КЕ, 718486, 30.07.1997, 
Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа

Кравець Валентина 
Степанiвна

20.10.1996 120 0,00200000000 120 0 0 0Заступник голови 
правлiння  з якостi

КЕ, 492899, 17.01.1997, 
Бiлгород-
Днiстровським МВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Гудов Костянтин 
Володимирович

10.06.2000 10 0,00000000000 10 0 0 0Член Наглядової ради 
Товариства

ВА, 683526, 
06.06.1997, Кiровським 
РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй 
областi

фізична особа

Дядюк Євген 
Миколайович

01.01.1990 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради АК, 570690, 
03.08.1999, Жовтневим 
РВ Криворізького МУ 
УМВС України В 
Дніпропетровській 
області

фізична особа

Петрецька Оксана 
Миколаївна

01.01.1990 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради 
Товариства

МЕ, 235126, 
06.03.2003, 
Подiльським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi

фізична особа

Закревський Артур 
Миронович

01.01.1990 0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник голови 
правлiння з фiнансових 
питань

КА, 901144, 
25.08.1998, 
Франкiвським РВ ЛГУ 
УМВС України в 
м.Львовi

фізична особа

Подгорний Богдан 
Васильович

01.01.1990 0 0,00000000000 0 0 0 0Голова правлiння СО, 236842, 
02.11.1999, 
Днiпровським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi

фізична особа

Усього: 719604 11,77500000000 719604 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Exit Management Limited д/н Вест енд Лайн, NW62LG, 
157,оф.14, Лондон, д/н, 
Великобританiя

03.12.2007 864178 14,1509 864178 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Зозуля Руслан Петрович 14.09.1999 713288 11,68 713288 0 0 0СМ, 932030, 06.04.2007, Бiлгород - 
Днiстровським МВ ГУМВС України в 
Одеськiй областi

Продан Наталя Ярославiвна 23.03.2000 713130 11,677 713130 0 0 0СН, 212127, 21.05.1996, Радянським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi

2290596 37,5079 2290596 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

25.04.2012
61,5

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товаритсва.
2. Звiт правління "Про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011р. 
Основнi напрямки розвитку товариства в 2012 роцi".
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
4. Висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
7.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та  затвердження 
його у новiй редакцiї.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та 
затвердження їх в новій редакції.  

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до порядку 
денного подавав голова зборiв Гудов К.В. iнших пропозицiй не було. 

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: особи, яка iнiцiювала 
проведення позачергових загальних зборiв не було.

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного здiйснювались 
вiдкритим голосуванням, рiшення, крiм 7 питання були прийнятi простою бiльшiстю голосiв. 
Рiшення по 7 питанню було прийняте  3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 
зборах.

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися.

X
чергові позачергові
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9. Інформація про дивіденди

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

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

0

0

0

01.01.1990

0

0

0

01.01.1990

Опис: Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): 

Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): 
привiлейованих акцiй не має

Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): 

Дата закiнчення виплати дивiдендiв: 

У зв`язку з одержанням збитку в 2011 році , дивіденди не нараховувались  та не виплачувались 
(рішення загальних зборів протокол  №22 від 25.04.2012р.).

0

0

0

01.01.1990

0

0

0

01.01.1990

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата виплати дивідендів 01.01.1990 01.01.199001.01.1990 01.01.1990
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй 
цiнних паперiв"

35917889
вул.Тропiнiна 7-Г, м. Київ, Київська область, 04107, Україна

(044) 585-42-43
(044) 585-42-40

АВ 498004

19.11.2009

Державна комiсiя по цiнним паперам та фондовому ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Взаємовiдносини з депозитарiєм здiйснюються на пiдставi договору про обслуговування 
емiсiї цiнних паперiв №Е460/10 вiд 16.02.2010р.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Товариство з обмеженою відповідальністю  "Аудиторська 
фiрма "Інтелект - Капітал"

36391522
вул. Чистяківська, 2  оф.307, м. Київ, Київська область, 03062

(044) 517-22-77
(044) 516-44-80

Свідоцтво №4255

12.02.2009

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Взаємовідносини з ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект - Капітал" здійснюються на підставі
 договору про надання аудиторських послуг №11/02-1А від 11.02.2013р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
02.11.1998 415/15/1/98 Одеське територiальне вiддiлення 

ДКЦПта ФР

0,75 4580172,006106896 100

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiї не має
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: iнформацiї не має.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: до лiстiнгу/дедiстiнгу цiннi папери емiтента на фондових бiржах  не включались.

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї  акцiй не було.

Спосiб розмiщення: не передбачено.

UA4000052351UA4000052351 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна

 іменна
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12. Опис бізнесу

     25.01.1967 р. була пiдписана Постанова ЦК КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР про будiвництво заводу 
медичних виробiв на Українi.
    18.10.1973 р. Мiнiстр медичної промисловостi СРСР пiдписав наказ до вводу в число дiючих 
пiдприємств країни.
    1973 рiк випуск перших партiй пакувальних матерiалiв для хiмiко-фармацевтичних заводiв 
Мiнiстерства.
    1975 рiк випущено першi пристрої для переливання кровi.
    Грудень 1976 року Державна комiсiя пiдписала акт до вводу в дiю основних потужностей заводу.
    1983 рiк випущенi першi вироби "штучної нирки".
    Сiчень 1989 року запроваджуванi додатковi потужностi по випуску виробiв до "штучної нирки".
    1991 р. повнiстю освоєнi потужностi по виробництву одноразових шприцiв.
    1994 р. пiдприємство перетворено в вiдкрите акцiонерне товариство "Гемопласт", 100% акцiй належить 
державi.
    1994-1996 рр. проходив процес продажу акцiй ВАТ "Гемопласт". З 1996 року акцiй, що належить 
державi не залишилось.
    В 2001 роцi бiла впроваджена система управлiння якiстю ISO 9001:2000 i одержан мiжнародний 
сертифiкат. 
     2002 -2009 рр. щорiчне пiдтвердження мiжнародного сертифiкату. 
   У 2002 роцi пiдприємство приймало участь у VII Українському нацiональному конкурсi з якостi на 
регiональному та нацiональному рiвнях. В результатi пiдприємству було присвоєно високе звання 
фiналiста обох конкурсiв у номiнацiї "Великi пiдприємства".
   У 2003 роцi введений в експлуатацiю новий корпус по виробництву товарiв господарсько-побутового 
призначення.
   У 2004 роцi була придбана та змонтована третя камера газової стерилiзацiї, а також придбаний  
термопластавтомат для виробництва великогабаритних виробiв господарсько-побутового призначення.
   2005-2009 рр.- придбалися термопластавтомати, засвоювалися новi види медичних виробiв та 
розширувалась номенклатура товарiв господарсько-побутового призначення.
  2011роцi перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Пiдприємство по виробництву медичних 
виробiв з полiмерних матерiалiв "Гемопласт".

Органiзацiйна структура Товариства:
   - Загальнi збори акцiонерiв
   - Наглядова Рада 
   - Ревiзiйна комiсiя
   - Правлiння.
Склад Правлiння такий:
   - Голова правлiння
   - Заступник голови правлiння з технiчних питань
   - Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
   - Заступник голови правлiння з фiнансових питань
   - Заступник голови правлiння з якостi
  Основнi виробництва та цехи, допомiжнi цехи та дiльницi, технiчна служба, комерцiйна служба, 
фiнансово-економiчна служба, служба контролю якостi, соцiально-побутова служба, iншi пiдроздiли.
Пiдприємство має фiлiю в м.Києвi - Кiївська фiлiя ПАТ "Гемопласт". Представництво у м. Харьковi - 
Харькiвське представництво ПАТ "Гемопласт". Фiлiя та представництво займаються збутом продукцiї 
головного пiдприємства на регiональних ринках.
Пiдприємство постiйно удосконалює свою органiзацiйну структуру в залежностi вiд змiни коньюктури 
ринку.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Основним принципом своєї облiкової полiтики пiдприємство вважає: прозорiсть, достовiрнiсть, 
спiвставлення та стабiльнiсть фiнансової звiтностi.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики
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Основнi засоби  - це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх в процесi 
виробництва виробiв медичного i  господарсько-побутового призначення, очикуємий строк корисного 
використання яких бiльш 1 року.
Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. 
Нематерiальнi активи пiдприємства - це активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути 
вiдокремленi вiд пiдприємства та утримуватися пiдприємством з метою використання протягом перiоду 
бiльш 1 року.
Для нематерiальних активiв пiдприємство використовує також прямолiнiйний спосiб нарахування 
амортизацiї.
Запаси на пiдприємствi - це сировина, матерiали та комплектуючi, призначенi для виробництва та 
обслуговування пiдприємства; незавершенє виробництво; готова продукцiя на складi призначена для 
продажу, малоцiйнi та швидкозношуючi предмети, якi використовуються на протязi не бiльш 1 року. 
Оцiнка запасiв проводиться ФИФО, тобто запаси використовуються у такiй же послiдовностi в якiй 
поступали на пiдприємство, тобто запаси постiпили першими на пiдприємство, першими вiдпускаються у 
виробництво.
Грошовi запаси на пiдприємствi - це наявнiсть їх у касi та грошовi засоби на рахунках в банках, як в 
нацiональнiй валютi, так i в валютi iнших країн. Рух грошових засобiв протягом звiтного перiоду 
вiдбувається у результатi операцiйної, iнвестiцiйної та фiнансової дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на вiдповiдну дату.
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi - це поточна дебiторська заборгованiсть, яка 
виникає в ходi нормального операцiйного циклу за мiнусом резерву сумнiвних боргiв, якi визначаються 
виходячи з платоздiбностi окремих дебiторiв, термiнiв їх непогашення з установленням коефiцiентiв 
сумнiвностi по кожнiй групi дебiторiв.
Прибуток в звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент поступання активiв або погашення 
зобов'язань, якi приводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства, з умовою, що оцiнка може бути 
достовiрно визначена.
Прибуток може бути отриман вiд реалiзацiї продукцiї, доход, зв'язаний з наданням послуг i доход вiд 
отриманого цiльового фiнансування.

Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів 
ПАТ "Гемопласт", повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам 
"Міжнародних стандартів фінансової звітності". 
Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика
 діюча на підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася.
Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності ПАТ "Гемопласт" 
відповідають аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим 
нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність 
чинному законодавству.
Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у 
фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосованих принципів бухгалтерського
 обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої 
фінансової звітності в цілому.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторськідокази для висловлення нашої думки.

     На сьогоднi ПАТ "Гемопласт" виготовляє таку основну продукцiю медичного призначення: пристрої 
переливання кровi, пристрої вливання кровозамiнникiв та iнфузiйних розчинiв, пристрої для взяття кровi у
 донора, шприци iн'єкцiйнi одноразового використання мiсткiстю  0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 50 мл. Додатково - 
13 найменувань пристроїв зодуючих (катетери, зонди) медичного призначення, широка гама виробiв по 
догляду за хворими та бiльш нiж 100 найменувань товарiв господарсько-побутового призначення з 
полiмерiв (виготовляються в основному з вiдходiв основного виробництва).
     Усi пристрої служби кровi, шприци, зонди та катетери - стерильнi, бiологiчно сумiснi з органiзмом 
людини, абсолютно вiльнi вiд пiрогенiв. Кожний вироб медичного призначення - одноразового 
використання, в iндiвiдуальнiй упаковцi. Цi вироби є вкрай необхiднi для сучасної медицини, замiнникiв 
їм поки ще не винайшли, тому вони будуть потрiбнi у найближчi роки. Зростання  продажiв залежить вiд  
росту заможностi споживачiв. У развинених  країнах споживання аналогiчних товарiв майже вдвiчi вище 
нiж в Українi. Продажi шприцiв та пристроїв (системи) служби кровi не мають значних сезонних 
коливань.

Текст аудиторського висновку

Інформація про основні види продукції або послуг
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     ПАТ "Гемопласт" є  лiдером вiтчизняного виробництва виробiв медичного призначення одноразового 
використання, а також з найпотужнiших пiдприємств у своїй галузi у Схiднiй Європi. Конкуренцiю на 
українському ринку можна охарактеризувати як жорстку, оскiльки ринок добре насичений пропозицiями 
шприцiв одноразового використування та пристроїв служби кровi. Основна конкуренцiя мiж учасниками 
ринку точиться навколо цiни та якостi виробiв, що пропонуються споживачам. На сьогоднi якiсть виробiв 
ПАТ "Гемопласт" найвища серед виробникiв у СНД та країн Схiдної Європи. Суттєвий тиск та вплив 
пiдприємство вiдчуває зi сторони: мiжнародної компанiї "Becton Dickinson", "Vogt Medical"(Нiмеччина), 
"Jiangsu Kanghua"(Китай ), "ShanDong"(Китай). Найнiжчi цiни у Європi - у росiйських виробiв, що є 
наслiдком низької вартостi полiмерної сировини та енергоресурсiв у Росiї, та низької якостi. 
     Основними конкурентами на українському ринку пристоїв служби кровi є виробники з Нiмеччини - 
"Vogt Medical", "Helm","B.Braun",  з Нiдерландiв "Romed", з Великобританiї - "Medical Progect", з Китая 
"Jiangsu Kanghua". Собiвартiсть виготовлення одного комплекту пристроїв на ПАТ "Гемопласт" 
перевищує собiвартiсть виробництва у свiтових виробникiв, але якiсть найкраща з конкурентiв.
     Маркетингова полiтика пiдприємства враховує особливостi кожного регiону країни. На взаємовигiдних 
умовах ПАТ "Гемопласт" спiвпрацює з великими оптовими фiрмами, якi мають власну широку мережу 
розповсюдження. У кожнiй областi України працюють фiрми, що реалiзують вироби заводу. Тим самим 
пiдприємство максимально наближчає свою продукцiю до споживача i отримує зворотну iнформацiю про 
ситуацiю на ринках регiонiв. Практично весь обсяг виробленої продукцiї реалiзує сьогоднi, та планує в 
найбiльшому майбутнєму, в країнах СНД. Окрiм України, географiя продаж охоплює Росiю, Грузiю, 
Азербайджан, Вiрменiю, Молдову. Пiдприємство наразi займається розширенням та нарощуванням 
потужностей виробництва основної медичної продукцiї, з метою розширення експортного потенцiалу.

     За останнi п'яь рокiв придбане наступне устаткування:
     -  термопластавтомати - 4 од.
     - обладнання для пакування катетерної продукцiї - 1 од.
     -  лiнiя для пакування пристроїв переливання кровi та розчинiв в блiстер - 1 од.
     - обладнання для нанесення шкали та збiрки шприцiв 1 мл Iнсулiну - 1 од.
     - гранулятор для переробки вiдходiв полiмерної плiвки - 1 од.
     - установка для виготовлення мiшкiв для смiття - 1 од.
     - устаткування газової стерiлiзацiї - 1 од. 
     - модернiзацiя систем управлiння фрезерного верстата СЧПУ - 1 од.
     - прес-форма на корпус крапельницi гарячий канал,  24 гнiзда - 1 од. - 100 тис.грн.
     - прес-форма на кришку крапельницi гарячий канал, 24 гнiзда - 1 од. - 100 тис.грн.
     - прес-форма на шток шприца 5 мл гарячий канал, 48 гнiзд -  1 од. - 800 тис.грн.
     - прес-форми на лотки для фарби - 3 од. - 40 тис.грн.
     - прес-форма на огорожу для клумб -1 од. - 25 тис.грн.
     - обладнання для пакування товарiв гоподарсько-побутового призначення в термоусадочну плiвку - 1 
од. - 15 тис.грн.
     - джерела ГИК-7-4 для установки радiацiйної стерилiзацiї - 80 од. - 312 тис. USD.
     - термопластавтомати iз зусиллям замикання 280 та 480 тонн для виготовлення товарiв господарсько-
побутового призначення  - 127 тис.USD.
     - конвеєрна система подачi деталiй шпрiцiв - 10 тис. EUR.
     - прес-форми на мiсткостi 50 и 120 мл для медико-бiологiчних дослiджень - 15 тис. EUR.
     - комплект прес-форм на ящик складаний - 21 тис. EUR.
     - устаткування для пакування серветок доiн`єкцiйних дезинфiкуючих - 28 тис.USD.
     - запаснi частини до прес-форм на деталi шприцiв - 190 тис.грн.
    - термопластавтомат на цилiндр шприца 20 мл. - 58 тис.грн.
    - термоформувальна форма для пакування пристроїв для кровi i розчинiв в блiстер - 17 тис.EUR.   
    - екструзiйна-видувна машина - 1 од.
    - лiттєвi форми: шток шприца 10 мл, затискач для пуповини.
    - лiттєвi форми для товарiв народного споживання - 5 од.
    Вiдчуждення основних активiв за останнi п'ять рокiв не було.

     Основну i найважливiшу частину основних засобiв складає їх активна частина, а саме устаткування i 
транспортнi засоби. Що стосується устаткування, то на пiдприємствi це в основному - 
термопластавтомати, знос яких складає бiльше 80%. В цiх умовах необхiдно вкладати значнi засоби на 
придбання термопластавтоматiв нового поколiння, що сьогоднi i робиться. Також проводится 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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модернiзацiя дiючого устаткування.

     Основний вплив на дiяльнiсть емiтента надає стан ринку медичних виробiв одноразового використання
 України. Слiд зазначити, що в даний час вiтчизняний виробник абсолютно не захищений, ринок 
вiдкритий для iмпортних виробiв походження з Китаю, Кореї, Тайваню i iнших, дуже дешевих, але не 
завжди вiдповiдної якостi. Вони складають значну конкуренцiю вiтчизняним виробникам.

     За 2012 рiк були нарахованi та сплаченi штрафи:
-  податок на прибуток - 60356,00 грн.
-  iншi штрафи -32178,01грн.

     В останнi декiлька рокiв пiдприємство постiйно вiдчувало недолiк обiгових коштiв.
     Для поповнення власних обiгових коштiв пiдприємство привертає короткостроковi кредити банку пiд 
досить високi вiдсотки.
     Що стосується лiквiдностi, то у вiдповiдностi з поданою рiчною звiтностю коефiцiент лiквiдностi 
високий, пiдприємство має намiр i далi пiдтримiвати його на такому рiвнi.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

     Загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв по зобов'язанням заводу складає  87027,0 
тис.грн.
     Загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв по зобов'язанням перед заводом складає  
353903,0  тис. грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

     Науковi дослiдження та розробки нових виробiв проводяться згiдно встановлених вимог на Українi за 
рахунок власних коштiв пiдприємства на основi маркетингових дослiджень ринку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

    На сьогодняшнiй день емiтент виступає в судових справах в якостi позивача та вiдповiдача.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

д/н

Інша інформація

     Основне стратегiчне завдання на найближчий рiк - це збереження своїх позицiй на ринку медичних 
виробiв України i подальше збiльшення своєї частки на цьому ринку. З цiєю метою передбачається 
розширення номенклатури виробiв, що випускаються, освоєння нових виробiв медичного призначення, якi
 на сьогоднiшнiй день вiдсутнi в Українi або випуск чи ввезення недостатнiй.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
00 д/н
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

-7145
4580

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить -11725 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -11077 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 633 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1281 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
передбачена ліквідація товариства.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 3932

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

5213
4580
3932
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

418905Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

Короткостроковий 19.11.2007 1920,7 8,35 19.12.2013

Короткостроковий 19.11.2007 94246 8,35 19.12.2013

Короткостроковий 19.11.2007 16812,29 10,25 19.12.2013

Короткостроковий 26.12.2007 1528,07 21 25.06.2012

Довгостроковий 16.02.2009 144397,94 8,35 14.02.2015

Довгостроковий 16.02.2009 80000 10,25 14.02.2015
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0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

0

0

86369

505274

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис:  Отриманi кредити були направленi на поповнення власних обiгових коштiв i розвиток виробничо-техничної 
бази пiдприємства.

Короткостроковий 20.04.2010 80000 8,35 19.04.2013

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

д/н 01.01.1900 0 01.01.1900X
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
27.02.2012 23.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2010 1 0

2011 2 1

2012 1 0

X

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для 
відкритого голосування.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

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

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

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

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

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

X

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

7

4

0

0

3

2

В складi Наглядової ради Товариства не створено жодного комiтету.

так

X

д/н

X

Членами Ради не можуть бути особи, якi мають чи мали судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

18Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так

3

5

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

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

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
 акціонерів

Засідання

наглядової ради
Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

Iнше: ні ні ні
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так

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

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

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)
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X

X

X

X

Iнших положень у товариства не має.

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймала Наглядова Рада.

так

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

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

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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Аудитор був змiнений у зв`язку з закiнченням у нього строку дiї лiцензiї.

X

X

X

Перевiрки проводилися зовнiшним аудитором та податковою iнспекцiєю.

X

Останнього разу ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку з власнiй iнiцiативi.

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

X

д/н

X

так

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

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

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
 дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

 Ні

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

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

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

так

ні

ні

ні

ні

ПрАТ "ВДЦП", як правонаступник ВАТ "МФС" виконує всі обов`язки передбачені умовами 
договору, укладеному між ВАТ "МФС" та  ПАТ "Гемопласт"

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

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

д/н

;

;
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75 52

117 130

42 78

0 0

70516 75587

139863 143303

69347 67716

0 0

76726 24907

141 135

0 0

0 0

147458 100681

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

00480922

5110300000

6024

32.50

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО 
ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і 
матеріалів

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Адреса Маяковського 57, м.Бiлгород-Днiстровський, Бiлгород-Днiстровський, Одеська область, 67701, Україна

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 962

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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24833 28925

0 0

5175 7460

8079 5971

550 479

0 0

18150 21202

20102 23154

1952 1952

116 17

66230 64265

13 0

0 0

244236 268196

0 0

663 354

1904 18

111 561

370060 397448

0 0

517518 498129

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

9 3231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Подгорний Б.В.Керівник

Примітки: Валюта балансу на кiнець року склала 498129 тис.грн. проти  517518  тис.грн. на початок року, тобто 
зменьшення склало 19389 тис.грн. вiдбулося це за рахунок зростання  непокритих збиткiв.

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

4580 4580

0 0

0 0

0 0

0 0

1281 (15877)
648 648

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

417377 417377

30349 30349

0 0

0 0

447726 447726

1041 1528

1921 0

0 0

12306 13940

997 1210

764 374

0 0

790 630

2090 1924

82 50

0 0

44588 37892

64579 57548

0 0

517518 498129

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 5213 -7145Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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Коломiєць Ж.О.Головний бухгалтер

© SMA 004809222012



216402 191056

2813 3048

0 0

0 0

22256 13444

191333 174564

152396 146435

38937 28129

0 0

10218 7859

14789 12015

14225 12287

13425 10534

6716 1152

0 0

0 0

137 391

56466 185702

22173 38298

0 0

51820 186629

0 0

10674 37682

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

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

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

00480922

5110300000

6024

112

32.50

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ 
ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ 
"ГЕМОПЛАСТ"

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Публічне акціонерне товариство

Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і 
матеріалів

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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1542 5316

0 0

12216 42998

0 4

0 4

0 0

0 0

12216 42998

123747 113341

32758 27907

10577 10337

5343 4686

22410 25000

194835 181271

5242718 5242718

5242718 5242718

0 (8,2)

0 (8,2)

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Подгорний Б.В.

Коломiєць Ж.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: У 2012 році об`єми продажів збільшилися на 9,6 %, собівартість однієї гривні реалізованої продукції знизи 
лася  з 83,9 коп. в 2011 році до 79,7 коп. в 2012 р. Проте збитки, отримані в 2011 році, не дозволили вийти на 
беззбиткову роботу підприємства в 2012 р. Чисті збитки в 2012 році різко зменшилися з 42998 тис.грн. до 12216 
тис.грн

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення 
діяльності

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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148174 146186

74500

248 840

0 0

0 0

675

59 0

7 236

146635 139414

21935 12221

1674 2104

2076 2176

4952

0

3076 705

0 0

3076 705

Звіт про рух грошових коштів
за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

                    Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

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

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

00480922

5110300000

112

32.50

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ 
ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ 
"ГЕМОПЛАСТ"

Публічне акціонерне товариство

Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і 
матеріалів

БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ

0 0015Погашення векселів одержаних

50358

55 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 629045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

0

27 0095Авансів

27632 23711105Працівникам

585 772115Зобов'язань з податку на додану вартість

12276 11774125Відрахувань на соціальні заходи

5987

621

420145Інші витрачання 1194

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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Подгорний Б.В.

Коломiєць Ж.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Грошовi кошти на розрахункових рахунках на кiнець року  зменшились с 2567 тис. грн. до 372 тис.грн.

3 421

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:
     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

33810

0

0 0

95

0

0

5152

0

0

0

33905 13695

0 0

33905 13695

0

3211

0

2020

0

26320

-39176 -26468

0 0

-39176 -26468

-2195 -12068

2567

0 0

372

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

18368

0

479

0

0

0

0

0

0

0

1872

0

4644

32

37711

14635

2567

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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4580 0 0 5258 0 (16484) (648) 0 (7294)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 (5258) 0 17765 0 0 12507

4580 0 0 0 0 1281 (648) 0 5213

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2013.01.01

КОДИ

00480922

5110300000

6024

112

32.50

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ З ПОЛIМЕРНИХ 
МАТЕРIАЛIВ "ГЕМОПЛАСТ"

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Публічне акціонерне товариство

Виробництво медичних і стоматологічнихінструментів і матеріалів

Звіт про власний капітал
за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ

Одиниця виміру: тис. грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (12216) 0 0 (12216)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного
будівництва

Уцінка незавершеного
будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Подгорний Б.В.

Коломiєць Ж.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Власний капiтал пiдприємства в 2012 роцi зменшився у зв`язку з одержаними збитками i складає -7145 тис.грн..

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (142) 0 0 (142)

0 0 0 0 0 (12358) 0 0 (12358)

4580 0 0 0 0 11077 (648) 0 (7145)

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Внески учасників:           
180

190

 200

 210

 220

 230

 240

 250

 260

 270

 280

 290

 300

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених
акцій (часток)

Анулювання викуплених
акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків

Безкоштовно отримані активи

 

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

                                                         СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ, ЗА 2012 РІК
Опис характеру операцій і основних напрямків діяльності підприємства 
Органiзацiйна структура Товариства: - Загальнi збори акцiонерiв - Наглядова Рада - Ревiзiйна 
комiсiя - Правлiння. Склад Правлiння : - Голова правлiння - Заступник голови правлiння з 
технiчних питань - Заступник голови правлiння з комерцiйних питань - Заступник голови 
правлiння з фiнансових питань - Заступник голови правлiння з якостi Основнi виробництва та 
цехи, допомiжнi цехи та дiльницi, технiчна служба, комерцiйна служба, фiнансово-економiчна 
служба, служба контролю якостi, соцiально-побутова служба, iншi пiдроздiли. Пiдприємство має 
фiлiю в м. Києвi - Кiївська фiлiя ПАТ "Гемопласт". Представництво у м. Харкові - Харківське 
представництво ПАТ "Гемопласт". Фiлiя та представництво займаються збутом продукцiї 
головного пiдприємства на регiональних ринках. Пiдприємство постiйно удосконалює свою 
органiзацiйну структуру в залежностi вiд змiни кон’юнктури ринку.
Товариство є повним правонаступником усіх прав та обов`язків Відкритого акціонерного 
товариства по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» 
(ідентифікаційний код 00480922), яке було засновано за рішенням Державного комiтету медичної 
та мiкробiологiчної промисловостi України вiд 28.02.94 р. N17 шляхом перетворення державного 
пiдприємства Бiлгород-Днiстровського заводу медичних виробiв з полiмерних матерiалiв у 
вiдкрите акцiонерне Товариство згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю 
пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року.
На сьогоднi ПАТ "Гемопласт" виготовляє таку основну продукцiю медичного призначення: 
пристрої переливання кровi, пристрої вливання кровозамiнникiв та iнфузiйних розчинiв, пристрої
 для взяття кровi у донора, шприци iн'єкцiйнi одноразового використання мiсткiстю 0,5; 1; 2; 3; 5; 
10; 20; 50 мл. Додатково - 13 найменувань пристроїв зондуючих (катетери, зонди) медичного 
призначення, широка гама виробiв по догляду за хворими та бiльш нiж 100 найменувань товарiв 
господарсько-побутового призначення з полiмерiв (виготовляються в основному з вiдходiв 
основного виробництва). Усi пристрої служби кровi, шприци, зонди та катетери - стерильнi, 
бiологiчно сумiснi з органiзмом людини, абсолютно вiльнi вiд пiрогенiв. Кожний вироб 
медичного призначення - одноразового використання, в iндiвiдуальнiй упаковцi. Цi вироби є 
вкрай необхiднi для сучасної медицини, замiнникiв їм поки ще не винайшли, тому вони будуть 
потрiбнi у найближчi роки. Зростання продажiв залежить вiд росту заможностi споживачiв. У 
развинених країнах споживання аналогiчних товарiв майже вдвiчi вище нiж в Українi. Продажi 
шприцiв та пристроїв (системи) служби кровi не мають значних сезонних коливань. ПАТ 
"Гемопласт" є лiдером вiтчизняного виробництва виробiв медичного призначення одноразового 
використання, а також з найпотужнiших пiдприємств у своїй галузi у Схiднiй Європi. 
Конкуренцiю на українському ринку можна охарактеризувати як жорстку, оскiльки ринок добре 
насичений пропозицiями шприцiв одноразового використування та пристроїв служби кровi. 
Основна конкуренцiя мiж учасниками ринку точиться навколо цiни та якостi виробiв, що 
пропонуються споживачам. На сьогоднi якiсть виробiв ПАТ "Гемопласт" найвища серед 
виробникiв у СНД та країн Схiдної Європи. Суттєвий тиск та вплив пiдприємство вiдчуває зi 
сторони: мiжнародної компанiї "Becton Dickinson", "Vogt Medical"(Нiмеччина), "Jiangsu 
Kanghua"(Китай ), "ShanDong"(Китай). Найнижчі цiни у Європi - у росiйських виробiв, що є 
наслiдком низької вартостi полiмерної сировини та енергоресурсiв у Росiї, та низької якостi. 
Основними конкурентами на українському ринку пристоїв служби кровi є виробники з Нiмеччини
 - "Vogt Medical", "Helm","B.Braun", з Нiдерландiв "Romed", з Великобританiї - "Medical Progect", з
 Китая "Jiangsu Kanghua". Собiвартiсть виготовлення одного комплекту пристроїв на ПАТ 
"Гемопласт" перевищує собiвартiсть виробництва у свiтових виробникiв, але якiсть найкраща з 
конкурентiв. Маркетингова полiтика пiдприємства враховує особливостi кожного регiону країни. 
На взаємовигiдних умовах ПАТ "Гемопласт" спiвпрацює з великими оптовими фiрмами, якi 
мають власну широку мережу розповсюдження. У кожнiй областi України працюють фiрми, що 
реалiзують вироби заводу. Тим самим пiдприємство максимально наближає свою продукцiю до 
споживача i отримує зворотну iнформацiю про ситуацiю на ринках регiонiв. Практично весь обсяг
 виробленої продукцiї реалiзує сьогоднi, та планує в найближчому майбутньому, в країнах СНД. 
Окрiм України, географiя продаж охоплює Росiю, Грузiю, Азербайджан, Вiрменiю, Молдову. 
Пiдприємство наразi займається розширенням та нарощуванням потужностей виробництва 
основної медичної продукцiї, з метою розширення експортного потенцiалу.
Облікова політика, судження і оцінки
Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік 
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та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99р., міжнародним стандартам фінансової 
звітності та іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку.
Ця фінансова звітність спеціального призначення була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФО). Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства 
формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності,
 історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.   
Податковий облік
Податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України 
№2755 з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Витрати на податки включають податки, розраховані у вiдповiдностi до діючого податкового 
законодавства України.
Сплата податкiв та платежiв пiдроздiли здiйснюють самостiйно, крiм податку на прибуток та 
ПДВ. Податок на прибуток та ПДВ сплачуються консолiдовано.
Товариством отримано наступні пільги при оподаткуванні:
        1.Пільга по прибутку код 11020245 (До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових 
витрат), не пов'язаних  безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням 
робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів, перераховані роботодавцями первинним 
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені
 колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за 
попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї 
статті.) – 316582 грн., 
        2. Пільга по ПДВ код 14010394 (за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення 
товарів за межі митної території України у митному режимі експорту)- 824361 грн., пільга по 
ПДВ код 14010437 (звільняються від оподаткування операції з постачання лікарських засобів, 
дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру 
лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами)) - 18604465грн.
Основні засоби
Основну i найважливішу частину основних засобiв складає їх активна частина, а саме 
устаткування i транспортні засоби. Що стосується устаткування, то на пiдприємствi це в 
основному - термопластавтомати, знос яких складає бiльше 80%. В цих умовах необхiдно 
вкладати значнi кошти на придбання термопластавтоматiв нового поколiння, що сьогодні i 
робиться. Також проводиться модернiзацiя дiючого устаткування.
Після початкового визнання об'єкти основних засобів та нематеріальні активи в подальшому 
обліковуються за історичною собівартістю з вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація
 нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. 
Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та 
незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається 
вартість, яка амортизується.
Терміни корисного використання основних засобів
Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом 
судження керівництва, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів.
 При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб 
застосування об'єкту, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації. Зміни у
 вказаних передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.
Амортизацію основних засобів Підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, 
який діяв на протязі 2012 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до 
ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні 
амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання активів впродовж терміну їх 
корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних встановлених 
термінів корисного використання:

 Найменування групи основних засобів    Строк експлуатації (років)
будівлі та споруди                                                2 - 93
Машини та обладнання                                       1 - 16
транспортні засоби                                               1 - 13
інші  основні засоби                                             1 - 27
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тара                                                                        1 - 10

Щодо знецінення основних засобів. Аналіз знецінення основних засобів вимагає оцінки вартості 
використання активу або групи активів, що генерує самостійний грошовий потік. При оцінці 
вартості використання застосовувалося дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків 
до їх поточної вартості по ставці дисконтування до вирахування податків, яка відбиває поточну 
ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і оцінку ризиків, властивих цьому активу. Станом на 
31 грудня 2012 року ознак знецінення основних засобів не спостерігалося.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою 
політикою Підприємства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при 
введенні в експлуатацію.
Вартість основних засобів повністю амортизованих, але які продовжують використовуватись 
46475 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 803 тис. грн. 
В тому числі, до складу основних засобів віднесено капітальні інвестиції, які складаються на 
кінець звітного періоду з наступних статей:
Назва статті                                                                           Сума, тис. грн. 
Капітальне будівництво                                                             1120
Придбання (виготовлення) основних засобів                         3016
Придбання (виготовлення) інших необоротних                   
матеріальних активів                                                                   442

Малоцінні та швидкозношувані предмети
Предмети, термін використання яких менше одного року, що супроводжують виробничий процес 
протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 " Малоцінні та швидкозношувані 
предмети". У момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з балансу (у розмірі 
100% від їх вартості) з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями 
експлуатації і відповідальних особах протягом строку фактичного використання таких предметів.
Малоцінні необоротні активи.
В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 1000 грн. (без ПДВ) 
та очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року (або операційного 
циклу).
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання 
(в момент введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості відповідно до ст. 145.1.6 
Податкового Кодексу України №2755 Малоцінні необоротні активи списуються з балансу в місяці
 введення їх в експлуатацію.
Нематеріальні активи
Визнання, оцінку та облік нематеріальних активів здійснюється згідно із положеннями 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» з 
урахуванням  ст.145.1.1  Податкового Кодексу України №2755 відповідно до визначених груп. 
Одиницею обліку вважати окремий об'єкт  нематеріальних активів. 
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 
зменшення корисності.
Інші фінансові інвестиції
До статті «Інші фінансові інвестиції», відноситься придбання векселя вартістю 24905 тис. грн. 
Вексель придбаний для перепродажу, з метою отримання прибутку. Строк платежу по векселю 
01.03.2018 року.     
Запаси

Запаси враховуються по найменшій з двох величин: собівартості і можливої чистої ціни продажу. 
Собівартість запасів визначається по методу FIFO. Собівартість готової продукції і незавершеного
 виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих 
робітників і інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат 
(розраховану на основі нормативного використання виробничих потужностей). Чиста можлива 
ціна продажу - це розрахункова ціна продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням 
витрат на завершення виробництва і витрат з продажу.
За звітний період виявлено (списано) нестач і втрат на суму 34 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість. 
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Дебіторська заборгованість обліковується за нижчою з двох вартостей: або балансова 
(справедлива) вартість, або вартість очікуваного відшкодування, і складається з заборгованостей:
   - Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги; 
   - інша поточна дебіторська заборгованість, до складу якої включено розрахунки з бюджетом, за 
виданими авансами, розрахунки з іншими дебіторами, розрахунки за соціальним страхуванням.  
Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості.
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній діяльності і 
іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого
 аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній 
діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх зіставлення з термінами 
кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і погашення ними заборгованості у 
минулому. Якби фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва, 
Підприємству довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.
Станом на 31.12.2012 року Товариство нарахувало резерв сумнівних боргів на суму 1952 тис. грн. 
 
Грошові кошти
В статті Балансу «Грошові кошти в національній валюті» відображено залишок грошових коштів:
   - на поточному рахунку у банку                                                 339 тис. грн. 
   - Еквіваленти грошових коштів                                                    30 тис. грн. 
   - каса                                                                                              3 тис. грн. 
Статутний і власний капітал.
Власний капітал ПАТ «Гемопласт» станом на 31.12.2012 р., облікований в сумі (-7145) тис. грн., 
складається з наступного: 
      Статутний капітал                                                             4580 тис. грн.
      Непокритий збиток                                                         11077 тис. грн. 
      Неоплачений капітал                                                          648 тис. грн.
Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2012 р. становить 4580172,00 грн. (Чотири 
мільйони п'ятсот вісімдесят  тисяч сто сімдесят  дві гривні  00 копійок), який поділений на 6 106 
896 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн. Частка простих акцій у статутному 
капіталі складає 100%. Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими 
документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону України «Про 
цінні папери та фондову біржу». Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням 
вимог Закону України  «Про господарські товариства».
Статутний капітал ПАТ «Гемопласт» утворений за рахунок вартості майна державного 
підприємства, згідно акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу від 28.02.1994р., з 
урахуванням індексації основних фондів, згідно наказу Мінфіну №110 від 30.06.1995 р.,  та 
капіталізації частини прибутку.
В Статутному капіталі частка держави відсутня.
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на    31.12.2012 р. 
обліковується неоплачений капітал в сумі 648 тис. грн. 
Неоплачений капітал складається з наступного:
В грудні 2007 року акції Товариства було продано компанії Exit Management Limited, адреса: Вест 
енд Лайн, NW62LG,157, оф. 14, Лондон, Великобританія. Дата внесення в реєстр 03.12.2007 р. 
Кількість акцій 864178 штук за ціною 0,75 грн., на суму 648 133,50 грн.
Станом на 31.12.2012 року за акції оплата не надійшла.
Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків,
 аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність 
визначення власного капіталу, його структури та призначення.
Інший додатковий капітал
До статті «Інший додатковий капітал» станом на 01 січня 2013 року було віднесено:
  - Фонд використання засобів на незавершене будівництво – 613988,63 грн., створений до 2000р.
  - Фонд індексації основних засобів – 3891779,82 грн., створений до 2000р.
  - Фонд безоплатно отриманого майна – 13312,58, створений 14.06.2009р.
Всі вищевказані суми при трансформації фінансової звітності з національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в міжнародні стандарти фінансової звітності, були списані за 
рахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).  
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
До статті «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» віднесено вартість векселів, строк 
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погашення за якими встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу. Всього на суму 39 349 тис.
 грн. 
Визнання доходу
Товариство визнає дохід у відповідності з нормами  Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 18 (МСБО 18).
Товариство визнає дохід від продажу товарів в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю 
на товар;
б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 
формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; 
та

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Товариство визнає дохід від надання послуг в разі, якщо результат операції, яка передбачає 
надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно. Дохід, пов'язаний з операцією, 
визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного 
періоду. Результат операції попередньо оцінюється у разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з 
операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її 
завершення

Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід 
визнається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати які підлягають відшкодуванню.
Витрати

Собівартість формується з наступних статей:
- матеріали з ТЗВ
- заробітна плата
- відрахування на соціальні витрати
- амортизація основних засобів
- витрати на роботу механізмів
- загальновиробничі витрати
- адміністративні витрати
- перевезення робітників
- відрядження і польове забезпечення
Витрати, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду.
Управління капіталом
У області управління капіталом керівництво Товариства ставить перед собою за мету гарантувати 
Підприємству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і
 вигод іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою 
зниження витрат на його залучення.
Для підтримки структури капіталу і її коригування Підприємство може коригувати суму 
дивідендів, що виплачуються акціонерам, зробити повернення капіталу акціонерам, випустити 
нові акції або продати активи для зниження заборгованості.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
 поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В останнi декiлька рокiв пiдприємство постiйно вiдчувало брак обiгових коштiв. Для поповнення 
власних обiгових коштiв пiдприємство залучає довгостроковi кредити банку пiд досить високi 
вiдсотки. 
На кінець звітного періоду заборгованість по довгострокових кредитах становила 417377 тис. 
грн., заборгованість по короткострокових кредитах становила 1528 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Основне стратегiчне завдання на найближчий рiк - це збереження своїх позицiй на ринку 
медичних виробiв України i подальше збiльшення своєї частки на цьому ринку. З цiєю метою 
передбачається розширення номенклатури виробiв, що випускаються, освоєння нових виробiв 
медичного призначення, якi на сьогоднішній день відсутні в Україні або випуск чи ввезення 
недостатній.
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Дивіденди

В 2012 році, дивіденди не нараховувались в зв’язку зі збитковістю.  
Вплив нових стандартів
Вплив нових стандартів наведено в таблицях переходу с МСБО на МСФО і складаються з 
наступного (на 01.01.2012 року):
1. Перенесення капітальних інвестицій на необоротні активи на суму 9486 тис. грн.
2. Інший додатковий капітал, в тому числі: 
- Фонд використання засобів на незавершене будівництво – 614 тис. грн., створений до 2000р.
- Фонд індексації основних засобів – 3892 тис. грн., створений до 2000р.
- Фонд безоплатно отриманого майна – 13 тис. грн., створений 14.06.2009р.
списано за рахунок непокритих збитків. 
3. Нарахування додатково резерву сумнівних боргів на суму 113 тис. грн.
4. Сторновані відстрочені податкові зобов’язання на суму 12226 тис. грн.
5. Перерозподілено витрати майбутніх періодів на поточну дебіторську заборгованість в сумі 23 
тис. грн. 
6. Списано забезпечення минулих років на суму 394 тис. грн. за рахунок непокритих збитків. 
7. Поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями перекваліфіковано в 
довгострокову заборгованість, так як вона планується погашатись більше ніж через дванадцять 
місяців після звітного періоду на суму 224398 тис. грн. 
8. Заборгованість за векселями, строк погашення яких більше 12 місяців після звітного періоду на 
суму 30349 тис. грн. перенесено в статтю «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»
Фактичний вплив змін оцінок в звіті за 2012 рік:
Підготовка фінансових звітів Товариства відповідно до МСФО вимагає від менеджменту робити 
певні припущення і оцінки, які зачіпають звітні суми активів і зобов'язань, доходів, витрат і 
умовних зобов'язань. Припущення і оцінки належать в основному до визначення термінів 
експлуатації, оцінки запасів, визнання і виміру забезпечень і погашення майбутніх податкових 
вигод. Усі припущення і оцінки ґрунтуються на чинниках, відомих на кінець звітного періоду. 
Вони визначаються на основі найбільш вірогідного результату майбутнього розвитку бізнесу, 
включаючи ситуацію в секторі, де діє Товариство і загальне бізнес-середовище. Оцінки і 
очікування, що лежать в їх основі, регулярно переглядаються. Фактичні суми можуть відрізнятися
 від припущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як чекало Товариство на кінець 
звітного періоду. Як тільки з'являється нова інформація, різниці відбиваються в звіті про 
прибуток і, відповідно, міняються припущення.
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 15 березня 2013 року і підписана від імені 
керівництва наступними посадовцями:
Голова правління Подгорний Б. В., головний бухгалтер Коломієць Ж. О.

                        Голова правління                                                   Подгорний Б.В.
     
                        Головний бухгалтер                                               Коломієць Ж.О.
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