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а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: До рiчної iнформацiї не входить: 

- iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi - пiдпрємство займається

дiяльнiстю, яка не потребує лiцензiй;

 -вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань - пiдприємство не входить до складу

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

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

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

б) інформація про облігації 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.
10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



будь-яких об'єднань пiдприємств;

- iнформацiя про рейтингове агенство , оцiнка не проводилась,тому що товариство не займає

стратегiчне значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне становище,немає

державної частки; 

- iнформацiя про дивiденди-дивiденди не нараховувались та не сплачувались згiдно рiшення

загальних зборiв акцiонерiв; 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї не випускались;

- iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом,тому що iншi цiннi папери не випускались

та не реєструвались; 

- iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що викуп власних акцiй

протягом звiтного перiоду не здiйснювалось; 

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iнших боргових цiнних паперiв ,тому не

подається: 

- iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй- iпотечнi облiгацiї не випускались; 

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром(сумою)зобов'язань

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям ; 

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром(сумою)зобов'язань за

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у

складi iпотечного покриття,якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 

- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 

-вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав та iпотечнi активи,якi

складають iпотечне покри ття за станом на кiнець звiтного року; 

-iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними

договорами(договорами позики),права вимоги за якими забезпечено iпотеками ,якi включено до

складу iпотечного покриття; 

-iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 

- основнi вiдомостi про ФОН; 

-iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 

-iнформацiя про осiб,що володiють сертифiкатами ФОН; 

-розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; 

-правила ФОН; 

-звiт про стан нерухомостi (у разi випуску цiльвих облiгацiй,виконання зобов'язань за якими

забеспечене об'єктами нерухомостi)-цiльовi облiгацiї не випускались.

Товариство не користується послугами юридичних осiб, якi надають правову допомогу.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

3.1.4. Область, район Донецька область д/н

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ГРЕТА"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 84205
3.1.6. Населений пункт м. Дружкiвка
3.1.7. Вулиця, будинок вулиця Чайковського, будинок 1



3.2.1. Серія і номер свідоцтва А 00 № 180303
3.2.2. Дата державної реєстрації 11.12.1995

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      5197678.08

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДРУЖКIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      5197678.08



3.3.2. МФО банку 339500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ТАСкомбанк"

3.3.5. МФО банку 334464

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

Дружкiвське БВ Центрально-мiської фiлiї ПАТ ПIБ в м. Горлiвка Донецької
областi

3.3.3. Поточний рахунок 26007121747001

3.3.6. Поточний рахунок 26006301565525



3.4. Основні види діяльності

27.52 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
27.51 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

Органiзацiя орендарiв "Дружкiвського заводу газової
апаратури i кранiв"

00153488 УКРАЇНА  84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вул. Чайковського,1   0.000000000000

Донецьке регiональне вiддiлення фонду державного
майна України

13511245 УКРАЇНА  83001 Донецька область д/н м. Донецьк вул. Артема, 97   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2012 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складає 571 особу, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв, та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 21 осiб, з
яких працюючi за цивiльно-правовими договорами - 19 осiб, та зовнiшнi сумiсники - 2
особи. У 2011 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складала 579 осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2012 роцi у порiвняннi з 2011 роком
зменшилась на 8 осiб. Фонд оплати працi за 2012 рiк склав - 29061,8 тис.грн., а у 2011
роцi фонд оплати працi склав - 25765,2 тис. грн. У порiвняннi з 2011 р. фонд оплати
працi у 2012 роцi зрiс на 3296,6 тис. грн. за рахунок  збiльшення основної заробiтної
плати, додаткової заробiтної плати та iнших компенсацiйних виплат. У 2012 роцi основна
заробiтна плата штатних працiвникiв склала - 11004,1_ тис. грн., додаткова заробiтна
плата - 15250,0 тис. грн., що у порiвняннi з 2011 роком на 878,5 тис. грн., на 1742,3
тис. грн бiльше показникiв 2011 року вiдповiдно. Iншi компенсацiйнi виплати склали у
2012 роцi - 2807,7 тис. грн. У 2012 роцi було прийнято на роботу - 69 осiб. На знову
створенi робочi мiсця було прийнято у 2012 роцi - 23 особи. У 2012 роцi було звiльнено
55 осiб. 
   Кадрова полiтика пiдприємства є наступною: 
o Пiдготовку кадрiв в пiдприємствi здiйснюють структурнi пiдроздiли, координує цю
роботу служба охорони працi (СОП). 
o Робота з пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв пiдприємства здiйснюється в мiру
необхiдностi на пiдставi службових записок, затверджених головним iнженером
пiдприємства.
Проведення перевiрки роботи по навчанню кадрiв здiйснюється раз на квартал, на нарадi
при головному iнженеровi. 
o Вiддiл кадрiв забезпечує пiдприємство квалiфiкованими робiтниками. 
o Пiдготовка персоналу i пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється на пiдставi двох
стандартiв пiдприємства СТП 07.01.2004 "Управлiння персоналом" i СТП 11.02:2005
"Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi".
Iндивiдуальна форма навчання
 o Iндивiдуальна форма навчання практикується для робiтникiв, за винятком
спецiальностей, пiдвiдомчих Держмiськтехнагляду i iншим iнспекцiям.
o Iндивiдуальна форма навчання проводиться для робiтникiв, бажаючих пiдвищити свою
квалiфiкацiю самостiйно, з метою пiдвищення розряду, а також бажаючих одержати нову
спецiальнiсть, необхiднiсть якої вiдчувається на пiдприємствi.
o Iндивiдуальна форма навчання включає вивчення теоретичного курсу робiтником
самостiйно, шляхом отримання iндивiдуальних консультацiй у прикрiпленого до нього
фахiвця (викладача). Виробниче навчання проходить iндивiдуально пiд керiвництвом не
звiльненого вiд основної роботи квалiфiкованого робiтника або майстра. 
o Термiн навчання по iндивiдуальнiй формi пiдготовки фахiвцiв складає не менш 2-х
мiсяцiв. 
o Керiвник iндивiдуального навчання (викладач) складає програму навчання i записує
вивченi теми в щоденнику виробничого i теоретичного навчання. 
o За наслiдками iндивiдуальної пiдготовки фахiвця виконується пробна робота з
оформленням висновку на пробну роботу i екзамен з теоретичної пiдготовки фахiвця.  За
наслiдками висновку i результатiв теоретичного iспиту, що приймається квалiфiкацiйною
комiсiї, складається протокол засiдання квалiфiкацiйної комiсiї пiдприємства. 
o На пiдставi протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони
працi, який пiдписується директором пiдприємства. 
Курсова пiдготовка робiтникiв по навчанню другiй професiї. 
Курсова пiдготовка по навчанню робiтникiв другiй професiї проводиться, як правило, по
професiях, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв Держнаглядохоронпрацi. Пiдготовка
вказаних робiтникiв здiйснюється тiльки груповим методом за програмами, узгодженим з
органами Держнаглядохоронпрацi Викладачами є iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства
або запрошенi особи, що мають вищу освiту i непрострочене посвiдчення по атестацiї їх
по видах в Держнаглядохоронпрацi. Викладач складає програму навчання, погоджує її з
органами Держнаглядохоронпрацi i веде Журнал навчання. Для отримання робiтниками другої
професiї, наприклад, зварювальник, вони здають iспит Квалiфiкацiйнiй комiсiї
пiдприємства у присутностi iнспектора Держнаглядохоронпрацi. За результатами iспиту
складається Протокол i видається посвiдчення встановленого зразка. На пiдставi
протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони працi, який



пiдписується директором пiдприємства.
Перепiдготовка робiтникiв пiдприємства. 
Перепiдготовка робiтникiв на пiдприємства проводиться тiльки по професiях, необхiднiсть
в яких виникла в процесi виробничої дiяльностi пiдприємства i пiдготовкою даних
професiй не займаються спецiалiзованi навчальнi заклади. Перепiдготовка робiтникiв
пiдприємства, якi вiдносяться до робiт пiдвищеної небезпеки проводиться за договорами з
iншими органiзацiями (навчальними комбiнатами), що займаються пiдготовкою необхiдних
для пiдприємства професiй. За результатами перепiдготовки робiтникiв видається наказ по
пiдприємству, який готує служба охорони працi. 
Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв 
Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв (за основною професiєю) здiйснюється в мiру
необхiдностi. Навчання здiйснюється на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового
призначення i iндивiдуально. Навчання проводиться за учбовими програмами, розробленими
викладачами (iнженерно-технiчними працiвниками) пiдприємства, ведеться журнал облiку
вiдвiдування та успiшностi групи при навчаннi на виробничо-технiчних курсах i курсах
цiльового призначення або щоденник облiку виробничого i теоретичного навчання при
iндивiдуальному навчаннi. Робочi, що пройшли курс навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї,
складають квалiфiкацiйнi iспити, якi фiксуються в протоколi встановленого зразка
Квалiфiкацiйнi iспити проводяться в кiнцi встановленого термiну навчання робiтникiв на
виробництвi, але не пiзнiше 10 днiв пiсля закiнчення навчання. Для проведення
квалiфiкацiйних iспитiв наказом директора по пiдприємству створюється загальнозаводська
квалiфiкацiйна комiсiя. Комiсiя пiдприємства складається: з голови комiсiї - головного
iнженеру, членiв комiсiї - начальнику ВК - начальнику ПЕВ - головного механiка -
начальнику СОП - керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу (вiддiл, дiлянки)
Пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчних працiвникiв, службовцiв i апарату
управлiння пiдприємства. 
o На пiдприємствi, при необхiдностi, створюються цiльовi курси по атестацiї IТР в
органах Держнаглядохоронпрацi o Iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства складають
iспити викладачу (iнспектору Держнаглядохоронпрацi), якi фiксуються в Протоколi.
 o Пiдвищення квалiфiкацiї IТР, службовцiв апарату управлiння пiдприємства проводяться
на факультетах пiдвищення квалiфiкацiї при учбових закладах, iнститутах пiдвищення
квалiфiкацiї, комерцiйних учбових закладах. Навчання працiвникiв з питань охорони
працi.
 o Кожен працiвник при прийомi на роботу проходить навчання i перевiрку знань з питань
охорони працi. Допуск до роботи без навчання i перевiрки знань з питань охорони працi
забороняється. Навчання органiзовує начальник СОП. Результати навчання оформляються
протоколом по перевiрцi знань з питань охорони працi. 
o Порядок навчання i перевiрки знань з питань охорони працi визначається СТП 11.02:2005
"Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi".
Навчання з питань управлiння якiстю: o Кожен знов прийнятий працiвник протягом
мiсячного термiну навчається по питанях управлiння системою якостi. 
o Навчання органiзовує уповноважений за якiстю пiдроздiлу. 
o Результати навчання оформляються протоколом по проведенню цiльового навчання за
системою управлiння якiстю.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

ВА 298594 11.06.1996 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій обл.

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

Аннєнков Вiктор Захарович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут за фахом iнженер-механiк в
1966 р

6.1.4. Рік народження 1936

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 46

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова правління ВАТ "ГРЕТА"



6.1.8. Опис           У  Товаристві створений  одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює
управління поточною діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді
Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не
є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
Генеральний директор обирається  терміном на 3 (три) роки Загальними зборами Товариства. 
Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, представляти його
інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень терміном до 4 (чотирьох) місяців
підряд, його повноваження в цей термін здійснює особа, уповноважена   Генеральним директором.      
До компетенції Генерального директора відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених
Статутом,  рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.
Питання діяльності То-вариства, які потребують погодження Наглядовою радою згідно із   Статутом,
вирішуються при наявності протоколу (рішення) Наглядової ради.
Загальні збори акціонерів Товариства, та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про
передачу частини належних їм прав до компетенції  Генерального директора, за виключенням тих, які належать
до виключної компетенції цих органів.
Генеральний директор Товариства має наступні, але не вичерпні, повноваження та обов'язки :
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- розробляє та узгоджує з Наглядовою радою основні напрями діяльності Товариства, його філій, відділень,
представництв та інших структурних підрозділів;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- складає річний баланс і готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та передає їх на
затвердження Наглядовій раді Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, пропонує для
затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; складає квартальні та річні звіти про результати
господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у
зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна
Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством; 
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
такого правочину, складає до 10-ти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
- приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення щодо управління
корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, у тому
числі, іноземних підприємствах;
- готує пропозиції щодо організаційної структури, граничної чисельності працівників структурних підрозділів
Товариства (штатний розпис), умов оплати праці посадових осіб працівників Товариства, його дочірніх
підприємств, філій, представництв, іноземних підприємств та подає на пого-дження Наглядовій раді Товариства. 
- вносить Наглядовій раді пропозиції (подання) щодо кандидатур на посади призначення на  які здійснюється
Генеральним директором Товариства за згодою Наглядової ради;
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження
довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти
господарювання, які створюються за участю Товариства, та деривативів ін-ших юридичних осіб та подає в
порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам
Товариства; 
- розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні
документи Товариства;
- організує діловодство та ведення архіву Товариства;   
- організує  соціально-побутове обслуговування працівників Товариства.
- забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах,
установах, на підприємствах, в органі-заціях в Україні та за її межами;
- в межах визначених цим Статутом призначає на посаду та звільняє з посади заступника Генерального
директора, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства контракти та
трудові до-говори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;



- приймає рішення про відрядження працівників  Товариства,  в тому числі закордонні;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- підписує цінні папери, а також підписує здійсненні Товариством надписи, вказівки або застереження на
цінних паперах, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними
паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;
- підписує й подає необхідні документи зберігачам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні
папери, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права
власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;
- отримує виписки та інші документи від зберігачів і депозитаріїв за результатами проведених операцій з
цінними паперами;
- підписує будь - які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчує копії документів
Товариства;
- підписує колективний договір;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;
- виконує інші функції представника Товариства.  

Генеральний директор має право:
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів,
Наглядовою радою Товариства та Статутом;
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання
коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредит-них та касових операцій Товариства;
- видавати доручення та довіреності на провадження дій та представництво інтересів від імені Товариства;
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства;
- накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним
законодавством України та  Статутом;
- в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів; керувати роботою
структурних підрозділів Товариства;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; організовувати та
забезпечувати ведення, облік та зберігання наказів та розпоряджень. 
Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припинені:
- у разі відсутності Генерального директора більше 4 (чотирьох) місяців підряд;
-  за його власним бажанням.        
Зазначений перелік підстав для припинення повноважень Генерального директора Товариства є вичерпним і не
може бути розширеним іншими органами Товариства.

 Усі інші відносини з Генеральним директором Товариства регулюються контрактом, Статутом Товариства
та іншими нормативними актами Товариства, чинним законодавством України.
Виконуючий обов'язки Генерального директора  Товариства, діє на підставі цього Статуту в межах компетенції
Генерального директора Товариства.
Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, діючим
законодавством, а також контрактом з Генеральним директором Публічного акціонерного товариства "ГРЕТА"
від 29 березня 2012р. Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства
визначаються у Контракті, який підписує з Генеральним директором Голова Наглядової ради Товариства. 
   Аннєнков Віктор Захарович був  обраний на посаду генерального директора загальними зборами акціонерів від
29.03.2012 р.(протокол №20 від 29.03.2012 р.) Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Розмір винагороди
за 2012 рiк складає - 424,1 тис.грн. В натуральному виглядi винагороди не одержує. 
Посадова особа протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: майстер, майстер з iнструменту, майстер
механообробки, старший iнженер-технолог, головний технолог, головний iнженер, директор, президент
товариства, голова правлiння.



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

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй областi

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

Манасьян Павло Акопович

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ ВКП "Унiверсал ЛТД", консультант з економiчних питань

6.1.8. Опис           Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на
них, відкриває й веде Загальні збори,  здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
  У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, у тому числі у разі припинення
повноважень, у випадках встановлених п. 10.17. Статуту, його повноваження здійснює один із членів Наглядової
ради, обраний членами Наглядової ради на строк до прийняття рішення загальними зборами про обрання Голови
Наглядової ради.
Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Генеральним директором контракт.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору
припиняються:
1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
2) У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
4) У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства,
в тому числі:
1) Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.
2) Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усіх обов'язків
останнього терміном до 6 (шести) місяців у випадках відсутності  Генерального директора  більше  4 (чотирьох)
місяців підряд. 
3) Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного
інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки Товариства та начальника
відділу збуту.
4) Затвердження організаційної структури Товариства та граничної чисельності працівників (як варіант -
штатного розпису) Товариства.
5) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів. 
9) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
10) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
11) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
12) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
13) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
14)  Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних
осіб, в тому числі іноземних.
15) Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення
Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.
16) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.
17) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
18) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що



укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
19) Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
20) Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
21) Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам
акціонерів річних звітів, що подає виконавчий орган Товариства.
22) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
23) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять
комерційну таємницю Товариства.
24) Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та
цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
25) Ініціювання, у разі потреби,  проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства.
26) Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
27) Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
28) Прийняття рішення про відчуження, надання в оренду, лізинг, іпотеку, заставу і т.і. будь-яких активів
Товариства, основних засобів, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не
більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
29) Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинів на суму, що
перевищує десять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
30) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом
Товариства.
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх
повноважень.
  Був  обраний на посаду Голови Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р.(протокол №20
від 29.03.2012 р.).За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради одержує винагороду в розмiрi 160,9 тис.грн. за
2012 рiк. В натуральному виглядi винагороду не одержує.Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
  Обiймає посаду: - консультант з економiчних питань ПрАТ "Унiверсал", що знаходиться за адресою: м. Харкiв,
вул. Правди, 10/60. А також обiймає посаду керiвника програм та проектiв в ПАТ "Грета". 
аПерелiк попередніх посад: механiк, iнженер з будiвництву, заступник директора, консультант з економiчних
питань, директор.

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

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

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

Аннєнков Володимир Вiкторович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник директора з економiки та фiнансiв ВАТ "ГРЕТА"

6.1.8. Опис           Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами
Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому
довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про
призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності представника);
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;



- місце проживання або місце перебування представника.
Член Наглядової ради-юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у
Наглядовій раді.
Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника й призначити
нового, повідомивши про це Товариство.
Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового,
трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера-члена Наглядової ради
Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у
Наглядовій раді.
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом,
Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової
ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження
іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера.
Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами
Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути
оплатним або безоплатним.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним
законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства,
в тому числі:
1) Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.
2) Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усіх обов'язків
останнього терміном до 6 (шести) місяців у випадках відсутності  Генерального директора  більше  4 (чотирьох)
місяців підряд. 
3) Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного
інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки Товариства та начальника
відділу збуту.
4) Затвердження організаційної структури Товариства та граничної чисельності працівників (як варіант -
штатного розпису) Товариства.
5) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів. 
9) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
10) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
11) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
12) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
13) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
14)  Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних
осіб, в тому числі іноземних.
15) Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення
Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.
16) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.
17) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
18) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
19) Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
20) Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють



спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
21) Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам
акціонерів річних звітів, що подає виконавчий орган Товариства.
22) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
23) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять
комерційну таємницю Товариства.
24) Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та
цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
25) Ініціювання, у разі потреби,  проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства.
26) Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
27) Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
28) Прийняття рішення про відчуження, надання в оренду, лізинг, іпотеку, заставу і т.і. будь-яких активів
Товариства, основних засобів, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не
більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
29) Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинів на суму, що
перевищує десять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
30) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом
Товариства.
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх
повноважень.
   Був  обраний на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р.(протокол №20
від 29.03.2012 р.).Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Розмір винагороди за 2012 рік склав 80,9
тис.грн. В натуральному виглядi винагороду не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не
обiймає. 
Перелiк посад: вiйськовослужбовець, заступник директора по економiцi та фiнансам, головний економiст.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних.

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

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернівським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй областi

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

Фундукян Андрiй Арутюнович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Харкiвський iнститут радiоелектроники,
iнженер-конструктор-технолог

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник голови правлiння ТОВ "Унiверсал"



6.1.8. Опис           Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами
Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому
довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про
призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності представника);
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.
Член Наглядової ради-юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у
Наглядовій раді.
Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника й призначити
нового, повідомивши про це Товариство.
Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового,
трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера-члена Наглядової ради
Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у
Наглядовій раді.
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом,
Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової
ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження
іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера.
Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами
Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути
оплатним або безоплатним.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним
законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства,
в тому числі:
1) Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.
2) Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усіх обов'язків
останнього терміном до 6 (шести) місяців у випадках відсутності  Генерального директора  більше  4 (чотирьох)
місяців підряд. 
3) Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного
інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки Товариства та начальника
відділу збуту.
4) Затвердження організаційної структури Товариства та граничної чисельності працівників (як варіант -
штатного розпису) Товариства.
5) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів. 
9) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
10) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
11) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
12) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
13) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
14)  Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних
осіб, в тому числі іноземних.
15) Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення
Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.



16) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.
17) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
18) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
19) Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
20) Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
21) Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам
акціонерів річних звітів, що подає виконавчий орган Товариства.
22) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
23) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять
комерційну таємницю Товариства.
24) Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та
цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
25) Ініціювання, у разі потреби,  проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства.
26) Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
27) Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
28) Прийняття рішення про відчуження, надання в оренду, лізинг, іпотеку, заставу і т.і. будь-яких активів
Товариства, основних засобів, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не
більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
29) Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинів на суму, що
перевищує десять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
30) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом
Товариства.
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх
повноважень
  Був  обраний на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р.(протокол №20
від 29.03.2012 р.).
  Обiймає посаду заступника голови правлiння з маркетингу i збуту ПрАТ "Унiверсал", що знаходиться за
адресою м. Харкiв, вул. Правди, 10/60. Також обiймає посаду економiчного радника в ПАТ "Грета". Судимостi за
корисливi i посадовi злочини не має.  Розмір отриманої винагороди протягом 2012 року - 80,9 тис.грн. В
натуральному виглядi винагороду не одержує. 
Перелiк попередніх посад: iнженер-конструктор, iнженер-програмiст, заступник комерцiйного директора,
заступник генерального директора, генеральний директор, заступник генерального директора, консультант з
загальних питань, заступник голови правлiння, економiчний радник. Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення її паспортних даних.

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

ВА 467424 13.11.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

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

Регеда Анатолiй Юрiйович

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї



6.1.5. Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, хiмiк

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

iнженер бюро охорони працi i ПК "ДГЗА i К"

6.1.8. Опис           Голова Ревізійної комісії очолює діяльність Ревізійної комісії. Та виконує наступні зобов'язання:
Функції Ревізійної комісії:
- Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Товариства.
Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства та
Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує
готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових
операцій.
- Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за
рахунок прибутку Товариства.
Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.
Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для
поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного
законодавства.
Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним
зборам на підставі цих звітів.
- Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Ревізійна комісія має право:
Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали,
бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.
Вимагати скликання засідань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені
порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління
Товариства.
Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил
та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Обов'язки Ревізійної комісії:
- Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства -
квартальної фінансової звітності Товариства.
- Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової
ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків
Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора
Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління.
 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення
засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено
зловживання посадових осіб.
Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної
комісії. Прийняті рішення оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні
членами Ревізійної комісії.
Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у
порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
   Був  обраний на посаду Голови ревізійної комісії загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р.(протокол №20
від 29.03.2012 р.). Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  Винагороду за виконання обов'язкiв голови



ревiзiйної комiсiї одержує в розмiрi 150,00грн. Винагороду в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа на
iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
  Перелiк попередніх посад: електрозварник, зварник, слюсар механоскладальних робiт, iнженер бюро охорони
працi i пiдготовки кадрiв, начальник служби охорони працi. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її
паспортних даних.

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

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій
області

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

Богданова Любов Михайлiвна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища, Всесоюзний заочний полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть
"Економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi"

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

заступник головного бухгалтера ВАТ "ГРЕТА"



6.1.8. Опис           Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл заводу, який
очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання на заводi єдиних
методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової
звiтностi. 
   Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються бухгалтерського облiку на заводi, є обов'язковими до
виконання усiма структурними пiдроздiлами i працiвниками заводу. Бухгалтерський облiк повинна вести згiдно
принципам i методам, передбаченим Законом № 996 i Положеннями) стандартами) бухгалтерського облiку.
Забезпечувати безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в
бухгалтерському облiку. 
   Головний бухгалтер зобов'язаний: 
- забезпечити дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних пiдстав бухгалтерського облiку,
складання та подання в встановленi стоки фiнансової звiтностi; 
- здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 
- визначать, формувати, планувати, здiйснювати та координувати органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв,
розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за
проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв,
документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у
пiдроздiлах пiдприємства;
- здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та
звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат; 
- вживати заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
порушень фiнансового та господарського законодавства; 
- вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни,
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку
дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв,
оформленням та здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв; 
- надавати методологiчну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку,
контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства; 
- дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку: 
- дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежними заходами безпеки; 
- забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства;
- при звiльненнi передати справи керiвнику або призначенiй особi; 
- забезпечує безпосереднє керiвництво всiєю роботою з охорони працi в довiреному пiдроздiлi; 
- проводить аналiз безпеки працi, виробничої санiтарiї та пожежної безпеки в довiреному пiдроздiлi i вживає
заходiв щодо пiдвищеної безпеки працi; 
- бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що сталися в довiреному пiдроздiлi; 
- розробляє iнструкцiї з безпеки працi для персоналу в довiреному пiдроздiлi; 
- своїм розпорядженням визначає обов'язки в питаннях охорони працi заступника; пiдлеглих з подальшим
внесенням їх до посадових iнструкцiй; Головний бухгалтер має право: 
- в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи; 
- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними пiдроздiлами
та iншими органiзацiями; 
- вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i
документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; 
- вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначенню, перемiщенню,
звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi
матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства; 
- вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури
управлiння пiдприємством, при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб; 
- вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi. 
   Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 
- якiсть i своєчаснiсть виконання своїх посадових обов'язкiв - в межах, визначених чинним законодавством
України про працю;
- за створення безпечних умов працi в пiдроздiлi та виконання правил i норм з охорони працi пiдлеглими. 
   Головний бухгалтер одержала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства у 2012 роцi у сумi
198114,00 грн. Винагороду у натуральнiй формi не отримує. У 2012 роцi змiн призначення на посадi не
вiдбувалось. Непогашеноїх судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на невизначений
термiн. 



Протягом своєї дiяльностi займала посади: робоча 2-го розряду хiмлабораторiї, секретар - машинiст, економiст,
iнженер з господарського розрахунку та нормування МТС, економiст 2 категорiї, в.о. начальника планового
вiддiлу, начальник планового вiддiлу, бухгалтер - розраховувач, головний бухгалтер, бухгалтер, заступник
головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

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

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

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

Літвінов Сергій Олексійович

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Вища, Полытехнічний інститут, м.Харків, спеціальність "Маркетинг"

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник директора з комерції ТОВ "Уніпліт"

6.1.8. Опис           Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається
членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії,
Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або
Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.
З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від
імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
  -   Голова або члени Наглядової ради.
         -  Генеральний директор.
         -  Корпоративний секретар.
         -  Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
         -  Члени інших органів Товариства.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів
Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Функції Ревізійної комісії:
- Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Товариства.
Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства та
Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує
готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових
операцій.
- Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за
рахунок прибутку Товариства.
Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.
Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для
поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного
законодавства.
Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним
зборам на підставі цих звітів.



- Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Ревізійна комісія має право:
Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали,
бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.
Вимагати скликання засідань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені
порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління
Товариства.
Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил
та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Обов'язки Ревізійної комісії:
- Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства -
квартальної фінансової звітності Товариства.
- Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової
ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків
Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора
Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення
засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено
зловживання посадових осіб.
Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної
комісії. Прийняті рішення оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні
членами Ревізійної комісії.
Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у
порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
     Обраний на посаду загальними борами акціонерів від 29.03.2012р. (протокол №20 від 29.03.2012р.) замість
Куликової Iрини Анатолiївни, яка була звільнена 29.03.2012 загальними зборами акціонерів (протокол №20 від
29.03.2012р.). Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за
виконання своїх обов'язкiв не одержував.
Перелiк попередніх ппосад:начальник відділу постачання, консультант по інвестиційним проектам, заступник
директора з комерції, консультант по інвестиційним проектам.
На цей час працює в ТОВ "Уніплит", місцезнаходження: 77552, Івано-Франківська обл., Долинський район,
селище міського типу Вигода, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4.

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

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї



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

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

6.1.5. Освіта Вища, Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

бухгалтер ВАТ "ГРЕТА"

6.1.8. Опис           Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається
членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії,
Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або
Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.
З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від
імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
  -   Голова або члени Наглядової ради.
         -   Генеральний директор.
         -  Корпоративний секретар.
         -  Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
         -  Члени інших органів Товариства.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів
Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Функції Ревізійної комісії:
- Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Товариства.
Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства та
Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує
готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових
операцій.
- Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за
рахунок прибутку Товариства.
Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.
Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для
поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного
законодавства.
Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним
зборам на підставі цих звітів.
- Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Ревізійна комісія має право:
Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали,
бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.
Вимагати скликання засідань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені
порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління
Товариства.
Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил
та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних



зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Обов'язки Ревізійної комісії:
- Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства -
квартальної фінансової звітності Товариства.
- Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової
ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків
Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора
Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення
засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено
зловживання посадових осіб.
Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної
комісії. Прийняті рішення оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні
членами Ревізійної комісії.
Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у
порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
   Обраний на посаду загальними борами акціонерів від 29.03.2012р. (протокол №20 від 29.03.2012р.) Судимостi за
корисливi i посадовi злочини не має.  Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв
не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
Перелiк попередніх посад: технiк, технiк очисних споруджень, технiк 2 категорiї, комiрник, бухгалтер, старший
бухгалтер.

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

ВВ 543575 09.09.1998 Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьк

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

Аннєнков Ігор Вікторович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Донецький державний Технічний університет, спеціальність
економіст

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Донецька філія Промінвестбанка, Керуючий



6.1.8. Опис           Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами
Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому
довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про
призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності представника);
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.
Член Наглядової ради-юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у
Наглядовій раді.
Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника й призначити
нового, повідомивши про це Товариство.
Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового,
трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера-члена Наглядової ради
Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у
Наглядовій раді.
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом,
Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової
ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження
іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера.
Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами
Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути
оплатним або безоплатним.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним
законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства,
в тому числі:
1) Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.
2) Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усіх обов'язків
останнього терміном до 6 (шести) місяців у випадках відсутності  Генерального директора  більше  4 (чотирьох)
місяців підряд. 
3) Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного
інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки Товариства та начальника
відділу збуту.
4) Затвердження організаційної структури Товариства та граничної чисельності працівників (як варіант -
штатного розпису) Товариства.
5) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів. 
9) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
10) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
11) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
12) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
13) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
14)  Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних
осіб, в тому числі іноземних.
15) Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення
Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.



16) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.
17) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
18) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
19) Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
20) Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
21) Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам
акціонерів річних звітів, що подає виконавчий орган Товариства.
22) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
23) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять
комерційну таємницю Товариства.
24) Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та
цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
25) Ініціювання, у разі потреби,  проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства.
26) Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
27) Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
28) Прийняття рішення про відчуження, надання в оренду, лізинг, іпотеку, заставу і т.і. будь-яких активів
Товариства, основних засобів, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не
більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
29) Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинів на суму, що
перевищує десять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
30) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом
Товариства.
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх
повноважень.
   Був  обраний на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р.(протокол №20
від 29.03.2012 р.). Судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  Розмір отриманої винагороди протягом 2012
року - 80,9 тис.грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує. Посадова особа на цей час не займає посад на
інших підприємствах, тимчасово не працює.
Перелiк попередніх посад: iнженер-конструктор, iнженер-програмiст, заступник комерцiйного директора,
заступник генерального директора, генеральний директор, заступник генерального директора, консультант з
загальних питань, заступник голови правлiння, економiчний радник. Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення її паспортних даних.

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

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській
області

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

Стрілець Зоя Іванівна

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища, Політехнічний інститут м.Харків, спеціальність
Інженер-хімік-технолог

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПП "ІНГЕО", головний бухгалтер



6.1.8. Опис           Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається
членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії,
Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або
Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.
З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від
імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
  -   Голова або члени Наглядової ради.
         -   Генеральний директор.
         -  Корпоративний секретар.
         -  Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
         -  Члени інших органів Товариства.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів
Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Функції Ревізійної комісії:
- Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Товариства.
Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства та
Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує
готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових
операцій.
- Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за
рахунок прибутку Товариства.
Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.
Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для
поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного
законодавства.
Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним
зборам на підставі цих звітів.
- Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Ревізійна комісія має право:
Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали,
бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.
Вимагати скликання засідань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені
порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління
Товариства.
Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил
та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Обов'язки Ревізійної комісії:
- Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства -
квартальної фінансової звітності Товариства.
- Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової
ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків
Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.



Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора
Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення
засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено
зловживання посадових осіб.
Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної
комісії. Прийняті рішення оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні
членами Ревізійної комісії.
Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у
порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
Обрана на посаду загальними борами акціонерів від 29.03.2012р. (протокол №20 від 29.03.2012р.) Судимостi за
корисливi i посадовi злочини не має.  Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв
не одержувала.
Перелiк попередніх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. 
На цей час обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Універсал", місцезнаходження:62416, Харківська обл.,
Харківський район, селище міського типу Пісочин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, будинок 18/86. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Генеральний директор Аннєнков Вiктор Захарович 15.10.1998            5000   0.00096196800            5000               0               0               0ВА 298594 11.06.1996

Дружківським МВ
УМВС України в
Донецькій обл.

Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 326591 18.11.1996
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй
областi

Член Наглядової ради Аннєнков Володимир
Вiкторович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВН 197271 30.09.2005
Київським РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй областi

Член Наглядової ради Фундукян Андрiй
Арутюнович

26.01.2005            5000   0.00096196800            5000               0               0               0МК 318416 29.10.1996
Комiнтернівським РВ
ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй областi

Голова Ревiзiйної комiсiї Регеда Анатолiй Юрiйович 23.05.2006               1   0.00000019239               1               0               0               0ВА 467424 13.11.1996
Дружкiвським МВ
УМВС України в
Донецькiй областi

Головний бухгалтер Богданова Любов
Михайлiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВВ 943940 16.08.1999
Краматорським МВ
УМВС України в
Донецькій області

Член Ревiзiйної комiсiї Літвінов Сергій
Олексійович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 328463 13.11.1996
МВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВС
України в Харківській
області

Член Ревiзiйної комiсiї Ємельянова Iрина
Вiкторiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВС 728627 22.12.2000
Дружкiвським МВ
УМВС України в
Донецькiй областi

Член Наглядової ради Аннєнков Ігор Вікторович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВВ 543575 09.09.1998
Ленінським РВ УМВС
України у м. Донецьк

Член Ревізійної комісії Стрілець Зоя Іванівна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 246181 20.11.1996



Червонозаводським РВ
УМВС України в
Харківській області

      10001          0        0        0Усього        10001   0.00192412840



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

ТОВ "Комiнвест" 31938596 УКРАЇНА  61001 Харкiвська
область  м. Харькiв, пров.
Плеханiвський, 3

30.05.2003 254364509 48.938103723423 254364509 0 0 0

ТОВ "Вiкан" 32722583 УКРАЇНА  83055 Донецька
область  м. Донецьк, вул.
Горького, 156/26

08.12.2003 256951660 49.435855019324 256951660 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 511316169 98.373958742747 511316169 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  98.878948078000
Опис Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
    1.Обрання  лiчильної  комiсiї. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв,
затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт i затвердження звiту  правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
3. Звiт i затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть за 2011 рiк.
4. Звiт i затвердження звiту ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
за 2011 рiк.
5. Затвердження пiдсумкiв  фiнансового 2011 року, рiчного бухгалтерського балансу та
фiнансового звiту  Товариства за 2011 рiк.
    6.   Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2011 рiк.
    7. Змiна типу та найменування товариства   з Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" на
Публiчне акцiонерне товариство  "ГРЕТА".
    8. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї з метою
приведення  дiяльностi товариства у вiдповiдностi iз Законом України "Про акцiонернi
товариства". Призначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту i проведення
його державної реєстрацiї.
   9.  Вiдкликання  та  обрання виконавчого органу товариства.
   10. Вiдкликання  складу  Наглядової ради товариства.
   11. Обрання    складу  Наглядової ради .
  12. Вiдкликання  складу ревiзiйної комiсiї товариства.
   13. Обрання  складу ревiзiйної комiсiї товариства
   14. Визначення та затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради  i  обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв.
    15. Затвердження кредитного договору на загальну суму не бiльш нiж 120 мiльйонiв гривень,
укладеного мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАО "Промiнвестбанк" в 2012 роцi  i затвердження договорiв
застави \ iпотеки, якi були пiдписанi в 2012 роцi  для забезпечення виконання умов вищезгаданої
кредитної угоди
    16. Надання повноважень уповноваженiй особi на пiдписання Договорiв про розiрвання
кредитних договорiв i договорiв забезпечення, пiдписаних мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАО    "
Промiнвестбанк" в 2007 роцi.
     17. Ухвалення рiшення про попереднє схвалення кредитних договорiв i договорiв забезпечення, а
також договорiв про внесення змiн до дiючих кредитних договорiв i договорiв  застави, граничної
вартостi 100,0 млн. грн. в еквiвалентi, по кожному окремому договору, який буде здiйснюватися з
ПАО "Промiнвестбанк" протягом 1 року з дати проведення останнiх  загальних зборiв товариства.
Надання повноважень на пiдписання вищезгаданих договорiв.
    18. Ухвалення рiшення про попереднє схвалення передачi в заставу ПАО "Промiнвестбанк"
рухомого i нерухомого майна товариства, що становить бiльш 25% активiв товариства  на дату
здiйснення операцiї з ПАО "Промiнвестбанк".
     19. Затвердження договорiв з ПАО "Промiнвестбанк" за 2011- 2012 р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По 1 питанню 
Виступив голова наглядової ради Манасьян Павло Акопович
Вирiшили: 
затвердити :
 Головою зборiв - Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв Фундукяна Андрiя
Арутюновича.
 - лiчильну комiсiю в складi :
Лемехову Тетяну Iванiвну , Зайцеву Оксану  Леонiдiвну , Нетименко Яну  Володимирiвну , Дворник
Iрину Миколаївну.
-  головою рахункової комiсiї обрана   Лемехова Тетяна  Iванiвна.
- регламент зборiв затверджений .  
Питання  № 2

"Звiт i затвердження звiту  правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi

Дата проведення 29.03.2012

Чергові Позачергові
X



Товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк."
Виступив  член наглядової ради, головний економист товариства  Аннєнков В.З
Вирiшили : Затвердити звiт  правлiння товариства  за 2011 рiк i основнi напрямки  дiяльностi
товариства  на 2012 рiк.
По 3 питанню:

"Звiт i затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть за 2011 рiк."
       Виступив  Манасьян П.А.
Вирiшили : Затвердити звiт  Наглядової  Ради товариства  за 2011  рiк. 

По 4   питанню:
"Звiт i затвердження звiту ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за
2011 рiк."
Виступив Голова ревiзiйної комiсiї товариства  Регеда А.Ю. 
Вирiшили :
Затвердити звiт  Ревiзiйної комiсiї   товариства   про результати фiнансово-господарської дiяльностi
за 2011 рiк.

Питання   № 5  :
"Затвердження пiдсумкiв  фiнансового 2011 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового
звiту  Товариства за 2011 рiк."
Виступив   член наглядової ради, головний економiст товариства  В.В.Аннєнков.
Вирiшили :
Затвердити пiдсумки  фiнансового 2011 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту
товариства за 2011 рiк.

Питання   № 6  :
"Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2011 рiк."
Виступив    член наглядової ради, головний економiст товариства  В.В.Аннєнков.
Вирiшили :
Розподiлити  чистий прибуток в повному обсязi  на розвиток виробництва, поповнення оборотних
засобiв,  дивiденди за 2011 рiк не виплачувати.

Питання   № 7  :
"Змiна типу та найменування товариства   з Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" на
Публiчне акцiонерне товариство  "ГРЕТА".
Виступив   старший юрисконсульт товариства Лемехова Т.I.
Вирiшили :
Затвердити  тип та найменування товариства - з  Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" на
Публiчне акцiонерне товариство  "ГРЕТА".

Питання   № 8  :
"Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладу його в новiй редакцiї з метою приведення
дiяльностi товариства у вiдповiдностi iз Законом України "Про акцiонернi товариства".
Призначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту i проведення його
державної реєстрацiї."

Виступила   старший юрисконсульт товариства Лемехова Т.I.
Вирiшили :

1. Затвердити статут у новiй редакцiї.
2. Надати необхiднi повноваження на пiдписання Статуту товариства в новiй редакцiї  та на
надання необхiдних документiв державному реєстратору для державної реєстрацiї Статуту з  правом
передоручення  цих дiй  генеральному директору товариства, якiй буде вибраний на даних зборах.
   Питання   № 9  :
"Вiдкликання  та  обрання виконавчого органу товариства."
Виступив   член наглядової ради В.В.Аннєнков.
Вирiшили :
1. Звiльнити вiд обов'язкiв  членiв правлiння, якi дотепер працювали та виконували  цi обов'язки, у
тому числi : Нiщеретова В.Г., Кiрiй I.Г., Педенко В.В., Капуку А.В., з 29.03.2012 р. та  Аннєнкова В.З
-з 23.12.2011 р.
2. Затвердити одноособовий виконавчий орган - генеральний  директор  i на дану посаду обрати
Аннєнкова Вiктора Захаровича./ iдентифiкацiйний номер 1330906835/
/ з моменту обрання- з 29.03.2012 р.  i на строк  установлений  Статутом  товариства - 3 роки.
   Питання   № 10  :



"Вiдкликання  складу  Наглядової ради товариства."
Виступив   член наглядової ради  товариства  В.В.Аннєнков
Вирiшили :
звiльнити вiд обов'язкiв усiх  членiв наглядової  ради: а саме - Манасьяна П.А, Аннєнкова В.В.,
Фундукяна А.А.
Питання   № 11  :
"  Обрання    складу  Наглядової ради "
Виступив   член наглядової ради  товариства  В.В.Аннєнков, 
Вирiшили : 

                 По бiльшостi голосiв    обрати до складу наглядової ради в  кiлькостi 4-х членiв
Манасьян Павло Акоповича, Аннєнкова Iгоря Вiкторовича, Аннєнкова Володимира Вiкторовича,
Фундукян Андрiя Арутюновича.
За обрання  iз числа обраних членiв наглядової ради голови наглядової ради проголосувало:
за   Манасьян Павло Акоповича       -513922921 голосiв
за  Фундукян Андрiй Арутюновича -18020  голосiв
За  Аннєнкова Iгоря Вiкторовича -     0    голосiв
за  Аннєнкова Володимира Вiкторовича -  0  голосiв
Вирiшили : 
 По бiльшостi голосiв  головою наглядової ради обрати Манасьян Павло Акоповича.

Питання  № 12 :
"Вiдкликання  складу ревiзiйної комiсiї товариства."
Виступив   ст. юрисконсульт Лемехова Т.I.
Вирiшили : 
звiльнити вiд обов'язкiв усiх  членiв  ревизионной комиссии : Регеду А.Ю.,
Куликову I.А.. Емельянову I.В.
Питання  № 13 :
"Обрання  складу ревiзiйної комiсiї товариства"
Виступив ст. юрисконсульт Лемехова Т.I.,

Вирiшили : 
1.По бiльшостi голосiв    обрати до складу ревiзiйної комiсiї в кiлькостi 4-х членiв наступних осiб :
Регеду Анатолiя Юрiйовича, Ємельянову Iрину Вiкторiвну, Стрiлець Зою Iванiвну, Лiтвiнова
Сергiя Олексiйовича

2.По бiльшостi голосiв    обрати головою ревiзiйної комiсiї Регеду Анатолiя Юрiйовича

Питання  № 14 :
"Визначення та затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради, i  обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв."

Виступив   член наглядової ради  товариства  В.В.Аннєнков.
Вирiшили : 
1. затвердити умови договорiв з членами наглядової ради
2. Надати повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради генеральному
директору товариства.
/Протокол  рахункової комiсiї  № 14 /
Питання    №15
       "Затвердження кредитного договору на загальну суму не бiльш нiж 120 мiльйонiв гривень,
укладеного мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАТ  Промiнвестбанк  в 2012 роцi   i затвердження договорiв
застави / iпотеки/, якi були пiдписанi в 2012 роцi  для забезпечення виконання умов вищезгаданої
кредитної угоди."
    Виступив член наглядової ради   товариства  В.В.Аннєнков.
Вирiшили:
Затвердити   кредитний договiр на загальну суму не бiльш нiж 120 мiльйонiв гривень, укладеного
мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАТ  Промiнвестбанк  в 2012 роцi   i договори застави \ iпотеки, якi були
пiдписанi в 2012 роцi  для забезпечення виконання умов вищезгаданої кредитної угоди, а саме,
затвердити: 

- Кредитний  договiр   про вiдкриття кредитної лiнiї №15-93/17-2/12 вiд 17.01.2012 року;
- Договiр   ЗАСТАВИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ  N 15-94/17-107/12 вiд 17.01.2012 року ;
- Iпотечний  договiр  з застереженням про задоволення вимог iпотекодержателя № 15-94/17-108/12
вiд 17.01.2012 року;
-Договiр   ЗАСТАВИ МАЙНА № 15-94/17-106/12 вiд 17.01.2012 року;



-Договiр  ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА МАЙНО № 15-94/17-112/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр  ЗАСТАВИ ПРАВА ВИМОГИ № 15-94/17-109/12 вiд 17.01.2012 року.
-Договiр про внесення змiн №1  вiд 19.01.2012 року до Кредитного договору  про вiдкриття кредитної
лiнiї №15-93/17-2/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №1 вiд 19.01.2012 року до ДОГОВОРУ  ЗАСТАВИ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБIВ  N 15-94/17-107/12 вiд 17.01.2012 року ;
-Договiр про внесення змiн № 1 вiд 19.01.2012 року до Iпотечного договору з застереженням про
задоволення вимог iпотекодержателя № 15-94/17-108/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн № 1 вiд 19.01.2012 року до   ДОГОВОРУ  ЗАСТАВИ МАЙНА №
15-94/17-106/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №1 вiд 19.01.2012 року до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ
НА МАЙНО № 15-94/17-112/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №1 вiд 19.01.2012 року до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ПРАВА ВИМОГИ №
15-94/17-109/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №2  вiд 20.03.2012 року до Кредитного договору  про вiдкриття кредитної
лiнiї №15-93/17-2/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн № 2 вiд 20.03.2012 року до ДОГОВОРУ  ЗАСТАВИ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБIВ  N 15-94/17-107/12 вiд 17.01.2012 року ;
-Договiр про внесення змiн № 2  вiд 20.03.2012 року до Iпотечного договору з застереженням про
задоволення вимог iпотекодержателя № 15-94/17-108/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн № 2 вiд 20.03.2012 року до   ДОГОВОРУ  ЗАСТАВИ МАЙНА №
15-94/17-106/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №2 вiд 20.03.2012 року до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ
НА МАЙНО № 15-94/17-112/12 вiд 17.01.2012 року;
-Договiр про внесення змiн №2 вiд 20.03.2012 року до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ПРАВА ВИМОГИ №
15-94/17-109/12 вiд 17.01.2012 року.
Питання    №16
       Надання повноважень уповноваженiй особi на пiдписання Договорiв про розiрвання кредитних
договорiв i договорiв забезпечення, пiдписаних мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАО    " Промiнвестбанк" в
2007 роцi.
         Виступив член наглядової ради   товариства  В.В.Аннєнков.
Вирiшили:
         Надати повноваження    на пiдписання Договорiв про розiрвання кредитних договорiв i
договорiв забезпечення, пiдписаних мiж ВАТ "ГРЕТА" i ПАТ     Промiнвестбанк  в 2007 роцi
генеральному директору  В.З.Аннєнкову, вибраному на даних загальних зборах.    

Питання    №17
"Ухвалення рiшення про попереднє схвалення кредитних договорiв i договорiв забезпечення, а
також договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв, що дiють, i договорiв застави, з
граничною вартiстю 100,0 млн. грн. в еквiвалентi, за кожним окремим договором, якi
здiйснюватимуться з ПАТ Промiнвестбанк впродовж 1 року з дати проведення останнiх загальних
зборiв акцiонерiв товариства. Надання повноважень на пiдписання вищезгаданих договорiв." 
         Виступив член наглядової ради   товариства  В.В.Аннєнков
Вирiшили:
      Попередньо   схвалити кредитнi договори i договори забезпечення, а також договори про
внесення змiн до кредитних договорiв, що дiють, i договорiв застави, з граничною вартiстю 100,0
млн. грн. в еквiвалентi, за кожним окремим договором, якi будуть укладенi  з ПАТ Промiнвестбанк
впродовж 1 року з дати проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв товариства.  Ухвалити
рiшення про надання повноважень на пiдписання  вищезгаданих договорiв : генеральному
директору В.З. Аннєнкову, головному економiсту  В.В.Аннєнкову та директору по фiнансах Педенко
Володимиру Володимировичу - на пiдставi довiреностiй , виданих  генеральним  директором
товариства.

Питання  № 18
Ухвалення рiшення про попереднє схвалення передачi у заставу ПАТ Промiнвестбанку   рухомого i
нерухомого майна товариства , що складає бiльше  25 % активiв товариства  на дату здiйснення
операцiї  з ПАТ Промiнвестбанком .
       Виступив член наглядової ради   товариства  В.В.Аннєнков
Вирiшили:
 Попередньо  схвалити передачу в заставу ПАТ Промiнвестбанку   рухомого i нерухомого майна
товариства , а також майнових прав товариства  що складає бiльше  25 % активiв товариства  на
дату здiйснення  операцiї  з ПАТ Промiнвестбанком iз встановленням граничної сукупної вартостi
застави   100,00 млн. гривень за кожним окремим договором   та надати   повноваження  на
пiдписання договорiв пов'язаних з  виконанням вищезазначених  операцiй : генеральному
директору В.З. Аннєнкову, головному економiсту  В.В.Аннєнкову та директору по фiнансах Педенко



В.В. - на пiдставi довiреностiй , виданих  генеральним  директором  товариства.

Питання  № 19 :
Затвердження договорiв, укладених  ВАТ "ГРЕТА" з  ПАТ "Промiнвестбанк" в 2011 р.-2012р.   
Виступив член наглядової ради   товариства  В.В.Аннєнков. 
Вирiшили : 
Затвердити  договори, укладенi ВАТ "ГРЕТА" з ПАТ Промiнвестбанк за 2011  р.:
- Договiр про внесення змiн № 58/4 вiд 22.12.2011 р. до договору iпотеки з застереженням про
задоволення вимог iпотеко держателя № 10/3 вiд 11.09.2008 р. (позичальник ТОВ "ТД
"Укргазмаш");
- Договiр про внесення змiн № 59/4 вiд 22.12.2011 р. до договору застави майна № 11/3 вiд 11.09.2008
р. (позичальник ТОВ "ТД "Укргазмаш");
- Договiр про внесення змiн № 60/4  вiд  22.12.2011 р. до договору застави майнових прав № 11/3-10
вiд 01.10.2010 р. (позичальник ТОВ "ТД "Укргазмаш");
- Договiр про внесення змiн № 61/4  вiд  22.12.2011 р до  договору застави транспортних засобiв №
1/3-11 вiд 26.01.2011 р. (позичальник ТОВ "ТВ "Укргазмаш");

Вид загальних зборів

Кворум зборів  98.428848636000
Опис Проведення Загальних зборiв здiйснено за iнiцiативою Наглядової ради.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.  Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови  i секретаря загальних зборiв  акцiонерiв,
затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення про укладення ПАТ "Грета" в 2012 роцi кредитних договорiв з АТ
"ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ "Укрсоцбанк",ПАТ "Банк
Петрокоммерц-Україна" та визначення їх основних умов.
3. Прийняття рiшення про  передачу в 2012 роцi  АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро",
ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"  в заставу / iпотеку майна/майнових прав
, якi будуть наданi в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Грета" за кредитними договорами,
укладеним з цими банками.
4. Прийняття рiшення про виступ фiнансовим та майновим поручителем та передачу АТ
"ТАСкомбанк" в 2012 роцi в заставу / iпотеку майна/майнових прав ПАТ "Грета", якi будуть
наданi в  забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Газтехнозбут" за укладеними ним угодами.
5. Ухвалення рiшення про попереднє схвалення кредитних договорiв i договорiв забезпечення, а
також договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв i договорiв застави/iпотеки, якi укладенi
та будуть укладатись ПАТ "Грета" АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ
"Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Украина" протягом   1 року з дати проведення останнiх
загальних зборiв товариства та встановлення їх граничної сукупної вартостi.
6. Надання повноважень на пiдписання кредитних договорiв та договорiв забезпечення, договорiв
про внесення змiн до них , рiшення про укладення яких прийнято на загальних зборах,
представникам  ПАТ "ГРЕТА".
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчиняться
товариством  згiдно статуту в перiод  з 28 серпня 2012 р. по   28 серпня 2013 р. включно/ з
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi/ та надання повноважень на
пiдписання значних правочинiв.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 : 
"Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови  i секретаря загальних зборiв  акцiонерiв,
затвердження регламенту загальних зборiв."
           Виступив Голова наглядової ради Манасьян Павло Акопович
Вирiшили: 
затвердити :
Головою зборiв - Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв - Фундукяна Андрiя
Арутюновича.
Лiчильну комiсiю в складi :
Зайцевої Оксани  Леонiдiвни, Нетименко Яни  Володимирiвни, Дворник Iрини Миколаївни.
Питання  № 2

"Прийняття рiшення про укладення ПАТ "Грета" в 2012 роцi кредитних договорiв з АТ
"ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк
Петрокоммерц-Україна" та визначення їх основних умов.

Дата проведення 28.08.2012

Чергові Позачергові
X



Виступив:
Член наглядової ради, заступник генерального директора з економiки Аннєнков В.В.
Вирiшили: 

Укласти ПАТ "Грета" в 2012 роцi кредитнi договори з АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит
Днiпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та затвердити  їх основнi умови:
1) Основнi умови кредитних договорiв з АТ "ТАСкомбанк":
Сума кредиту не бiльше 83 000 000  гривень(або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi)
Процентна ставка за користування кредитом - не бiльше 3,5  облiкової ставки НБУ
Розмiр комiсiйної винагороди не бiльше  415 000 гривень.
Строк кредитування - до  60  мiсяцiв.

2) Основнi умови кредитних договорiв ПАТ "Банк Кредит Днiпро"
Сума кредиту не бiльше 80 000 000  гривень(або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi)
Процентна ставка за користування кредитом - не бiльше 3,5  облiкової ставки НБУ
Розмiр комiсiйної винагороди не бiльше  405 000 гривень.
Строк кредитування - до  72  мiсяцiв.

3) Основнi умови кредитних договорiв ПАТ "Укрсоцбанк"
Сума кредиту не бiльше 80 000 000  гривень(або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi)
Процентна ставка за користування кредитом - не бiльше 3,5  облiкової ставки НБУ
Розмiр комiсiйної винагороди не бiльше  405 000 гривень.
Строк кредитування - до  72  мiсяцiв.

4) Основнi умови кредитних договорiв ПАО "Банк Петрокоммерц-Україна".
Сума кредиту не бiльше 80 000 000  гривень(або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi)
Процентна ставка за користування кредитом - не бiльше 3,5  облiкової ставки НБУ
Розмiр комiсiйної винагороди не бiльше  405 000 гривень.
Строк кредитування - до  72  мiсяцiв.

По питанню № 3:

"Прийняття рiшення про  передачу в 2012 роцi  АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро",
ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"  в заставу / iпотеку майна/майнових прав
, якi будуть наданi в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Грета" за кредитними договорами,
укладеним з цими банками."
Виступив:
Член наглядової ради, заступник генерального директора з економiкиАннєнков В.В.

Вирiшили : 

Передати в 2012 роцi АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ
"Банк Петрокоммерц-Україна"  в заставу / iпотеку майна/майновi права, якi будуть наданi в
забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Грета" за кредитними договорами, укладеним з цими
банками, а саме:
АТ "ТАСкомбанк" передати наступне майно:
1. Нерухоме майно:
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Хмельницького,32,загальною площею 5 196,4 кв.м.;

- земельна дiлянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га,
розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул.. Хмельницького,32, 
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою:Донецька область, м. Дружкiвка, вул. . Чайковського,
1, загальною площею загальною площею 51243,4 кв. м;- земельна дiлянка  (кадастровий
№1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, розташована за адресою:Донецька область, м.
Дружкiвка, вул. . Чайковського, 1;
-нежитловi примiщення, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Чайковського, 10, загальною площею 169,5 кв.м

2.Рухоме майно:
- Транспортнi засоби у кiлькостi 20одиниць, розташованi за адресою: м. Дружкiвка, вул.
Чайковського,1, перелiк яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;
-  Обладнання у кiлькостi  (виробниче устаткування) у кiлькостi 457 одиниць, розташованi за
адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського,1, перелiк якого викладений у Додатку № 2 до цього
протоколу.



- Iншi транспортнi засоби та iнше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартiсть яких  на
момент укладення договорiв застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.
- Майновi права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власностi на яке
виникне в майбутньому) в сумi не бiльше 100 000 000 грн., яка визначається на рiвнi  суми,
зазначеної в самому контрактi, яку ПАТ "ГРЕТА" повинна отримати за контрактом,  майновi
права на виручку за яким передаються в заставу або на рiвнi вартостi майна, зазначеної у
контрактi на придбання цього майна,  майновi права на отримання якого  передаються в заставу.

ПАТ "Банк Кредит Днiпро" передати наступне майно:
1.Нерухоме майно:
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Хмельницького,32
- земельна дiлянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га,
розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул.. Хмельницького,32;
-нежитловi примiщення, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Чайковського, 10
2.Рухоме майно:
- Транспортнi засоби у кiлькостi 20одиниць, розташованi за адресою: м. Дружкiвка, вул.
Чайковського,1, перелiк яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;
-  Обладнання у кiлькостi (виробниче устаткування) у кiлькостi 457 одиниць, розташованi за
адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського,1, перелiк якого викладений у Додатку № 2 до цього
протоколу.
- Iншi транспортнi засоби та iнше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартiсть яких  на
момент укладення договорiв застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.
- Майновi права  на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 вiд 17.04.2012р., укладеним з
компанiєю I.M.V. PRESSE(Iталiя) .

ПАТ "Укрсоцбанк"передати наступне майно:
1.Нерухоме майно:
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Хмельницького,32
- земельна дiлянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га,
розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул.. Хмельницького,32;
-нежитловi примiщення, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Чайковського, 10

2.Рухоме майно:
- Транспортнi засоби у кiлькостi 20одиниць, розташованi за адресою: м. Дружкiвка, вул.
Чайковського,1, перелiк яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;
-  Обладнання у кiлькостi  (виробниче устаткування) у кiлькостi 457 одиниць, розташованi за
адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського,1, перелiк якого викладений у Додатку № 2 до цього
протоколу.
- Iншi транспортнi засоби та iнше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартiсть яких  на
момент укладення договорiв застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.
- Майновi права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 вiд 17.04.2012р., укладеним з
компанiєю I.M.V. PRESSE (Iталiя) .
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"передати наступне майно:
1.Нерухоме майно:
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Хмельницького,32
- земельна дiлянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га,
розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул.. Хмельницького,32;
-нежитловi примiщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Чайковського, 10

2.Рухоме майно:
- Транспортнi засоби у кiлькостi 20 одиниць, розташованi за адресою: м. Дружкiвка, вул.
Чайковського,1, перелiк яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;
-  Обладнання у кiлькостi  (виробниче устаткування) у кiлькостi 457 одиниць, розташованiза
адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського,1, перелiк якого викладений у Додатку № 2 до
протоколу.
- Iншi транспортнi засоби та iнше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартiсть яких  на
момент укладення договорiв застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.
- Майновi права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 вiд 17.04.2012р., укладеним з
компанiєю I.M.V. PRESSE (Iталiя) .



По  питанню № 4:

"Прийняття рiшення про виступ фiнансовим та майновим поручителем та передачу АТ
"ТАСкомбанк" в 2012 роцi в заставу / iпотеку майна/майнових прав ПАТ "Грета", якi будуть
наданi в  забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Газтехнозбут" за укладеними ним угодами."
Виступили:

Член наглядової ради, заступник генерального директора з економiкиАннєнков В.В.

Вирiшили :

Виступити фiнансовим та майновим поручителем перед АТ "ТАСкомбанк" в 2012 роцi  та передати
йому в заставу/ iпотеку майно/майновi права ПАТ "Грета", якi будуть наданi в  забезпечення
виконання зобов'язань ТОВ "Газтехнозбут" за укладеними ним угодами, а саме:
Виступити фiнансовим поручителем  на суму не бiльше  35 000 000  грн.
Передати в заставу/iпотеку майно/майновi права: 
1. Нерухоме майно:
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Хмельницького,32,, загальною площею 5 196,4 кв.м.- земельна дiлянка (кадастровий номер
№1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташованi за адресою: Донецька область,
м. Дружкiвка, вул.. Хмельницького,32;
- об'єкти нерухомостi, розташованi за адресою:Донецька область, м. Дружкiвка, вул. . Чайковського,
1,  загальною площею 51243,4 кв. м; ;;
- земельна дiлянка  (кадастровий №1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, розташована за
адресою:Донецька область, м. Дружкiвка, вул. . Чайковського, 1;
-нежитловi примiщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружкiвка, вул..
Чайковського, 10, загальною площею 169,5 кв.м
2.Рухоме майно:
- Транспортнi засоби у кiлькостi 20  одиниць, розташованi за адресою: м. Дружкiвка, вул.
Чайковського,1, перелiк яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;
-  Обладнання у кiлькостi  (виробниче устаткування) у кiлькостi 457 одиницi, розташованi за
адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського,1, перелiк якого викладений у Додатку № 2 до цього
протоколу.
- Iншi транспортнi засоби та iнше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартiсть яких  на
момент укладення договорiв застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.
- Майновi права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власностi на яке
виникне в майбутньому) в сумi не бiльше 100 000 000 грн., яка визначається на рiвнi  суми,
зазначеної в самому контрактi, яку ПАТ "ГРЕТА" повинна отримати за контрактом,  майновi
права на виручку за яким передаються в заставу або на рiвнi вартостi майна, зазначеної у
контрактi на придбання цього майна,  майновi права на отримання якого  передаються в заставу.
Питання   № 5  :

"Ухвалення рiшення про попереднє схвалення кредитних договорiв i договорiв забезпечення, а
також договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв i договорiв застави/iпотеки, якi укладенi
та будуть укладатись ПАТ "Грета" з АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ
"Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Украина" протягом 1 року з дати проведення останнiх
загальних зборiв товариства та встановлення їх граничної сукупної вартостi."
Виступили:
Член наглядової ради, заступник генерального директора з економiкиАннєнков В.В.
Вирiшили :
Попередньо схвалити кредитнi договори i договори забезпечення, а також договори про внесення
змiн до кредитних договорiв i договорiв застави/iпотеки, якi укладенi та будуть укладатись ПАТ
"Грета" з АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Банк Кредит Днiпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк
Петрокоммерц-Украина"протягом 1 року з дати проведення останнiх загальних зборiв товариства,
та встановити їх граничну вартiсть:
1) Гранична вартiсть кредитних договорiв, укладених з АТ "ТАСкомбанк" (не враховуючи
вартiсть  кредитних договорiв, рiшення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах
окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартiсть договорiв застави
(не враховуючи вартiсть  договорiв застави, рiшення за якими  прийнято на цих загальних зборах
окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн. 
2) Гранична вартiсть кредитних договорiв, укладених з ПАТ "Банк Кредит Днiпро" (не
враховуючи вартiсть  кредитних договорiв, рiшення про укладення яких  прийнято на цих
загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартiсть
договорiв застави (не враховуючи вартiсть  договорiв застави, рiшення за якими  прийнято на цих



загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн. 
3) Гранична вартiсть кредитних договорiв, укладених з ПАТ "Укрсоцбанк" (не враховуючи
вартiсть  кредитних договорiв, рiшення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах
окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартiсть договорiв застави
(не враховуючи вартiсть  договорiв застави, рiшення за якими  прийнято на цих загальних зборах
окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн. 
4) Гранична вартiсть кредитних договорiв, укладених з ПАТ "Банк Петрокоммерц-Украина" (не
враховуючи вартiсть  кредитних договорiв, рiшення про укладення яких  прийнято на цих
загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартiсть
договорiв застави (не враховуючи вартiсть  договорiв застави, рiшення за якими  прийнято на цих
загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.
Питання   № 6  :

"Надання повноважень на пiдписання кредитних договорiв та договорiв забезпечення, договорiв про
внесення змiн до них , рiшення про укладення яких прийнято на загальних зборах,  представникам
ПАТ "ГРЕТА".
Виступили:
Член наглядової ради, заступник генерального директора з економiкиАннєнков В.В
Вирiшили :

Надати повноваження на пiдписання кредитних договорiв та договорiв забезпечення, договорiв про
внесення змiн до них  рiшення про укладення яких (у т. ч. попередньо схвалених) прийнято на даних
загальних зборах тiльки Генеральному директору Аннєнкову Вiктору Захаровичу при наявностi
попереднього рiшення  наглядової ради на вчинення такого значного правочину.
 
Питання   № 7  :

"Прийняття рiшення про попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчиняться
товариством  згiдно статуту в перiод  з 28 серпня 2012 р. по  28 серпня 2013 р. включно/ iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi/ та надання повноважень на
пiдписання значних правочинiв.
Виступили:
Старший юрисконсульт товариства Лемехова Т.I.
Вирiшили:
Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством в перiод з 28 серпня 2012
року по 28 серпня 2013 року/ включно/ значнi правочини згiдно п.2 ст 70 Закону "Про акцiонернi
товариства", якi можуть бути  укладенi товариством  та предметом/характером/ яких є:
- Одержання товариством кредитiв/ позик/, прийняття грошових зобов'язань/, гарантiй,
акредитивiв та/або одержання будь яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у якому-небудь банку
України iз  встановленням граничної вартостi за кожним окремим  видом правочину в сумi не
бiльше 300 000 000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на
цих загальних зборах за окремими питаннями).
- Передача майна / майнових прав/товариства в заставу /iпотеку/та /або укладання iнших
договорiв забезпечення виконання зобов'язань товариства / у т.ч. договорiв поруки/ та/або
забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб iз  встановленням граничної вартостi договорiв
забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов'язаннями третiх осiб) в сумi не бiльше 300 000
000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на цих загальних
зборах за окремими питаннями).
           - Договорiв купiвлi-продажу майна/ у тому числi нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин,
продукцiї заводу, договорiв надання послуг,   вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу,
оренди та лiзингу, доручення та  iнших , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх
предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства.
Надати повноваження в перiод з 28 серпня 2012 року по 28 серпня 2013 року/ включно/ щодо
визначення  iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних
правочинiв тiльки Генеральному директору Аннєнкову Вiктору Захаровичу за згодою наглядової
ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням
наглядової ради.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Приватне Акцiонерне товариство "ВУСО"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31650052
Місцезнаходження 83055 УКРАЇНА  д/н м. Донецьк вул. Унiверситетська, 20
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 469716

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування
Опис Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

(062) 345-35-57Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.06.2009

Міжміський код та телефон (062) 345-35-57

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал
Страхування"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33908322
Місцезнаходження 03056 Київська область д/н м.Київ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №584781

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Вид діяльності СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Опис Обов`язкове страхуваннянерухомого майна, що є предметом іпотеки від

ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

(044)2212708Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

08.08.2011

Міжміський код та телефон (044)2212708

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 УКРАЇНА  д/н м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 581322

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

(044) 377-13-22Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон (044) 279-13-25



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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк" фiлiя "Головне управлiння ПАТ
Промiнвестбанк в Донецькiй областi"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження 01001 УКРАЇНА  д/н м. Київ пров. Шевченка, буд. 12
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 483643

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

(062) 337-21-14Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

04.09.2009

Міжміський код та телефон (044) 201-52-53; (062) 332-88-69

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Аспект
- XXI""

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31832702
Місцезнаходження 83055 УКРАЇНА  д/н Донецьк проспект Гринкевича 3/8
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

2831

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консуьтування з
питань оподаткування

Опис Аудиторська фiрма надає послугу з аудиту фiнансових звiтiв Товариства
за 2012 р.

(062)3370660Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.02.2002

Міжміський код та телефон (062)3370660

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

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Київська область д/н м.Київ вул.Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 581354

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис д/н

277-50-01Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00



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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЮНІВЕС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32638319
Місцезнаходження 03680 Київська область д/н м.Київ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 72
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №584488

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Вид діяльності СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Опис Добровільне страхування техніки програма "Техніка комплексна"

(044)2068430Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

14.06.2011

Міжміський код та телефон (044)2068430; (061)2134292; (062)3883012

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА
"ТАС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Київська область д/н м.Київ пр.Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АГ 569183

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Вид діяльності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів

Опис Поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

(044)5360021Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

06.01.2011

Міжміський код та телефон  (044)5360020



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
31.08.2010 719/1/10 Держiвна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.01       519767808      5197678.08 100.000000
000000

UA4000092472

  У 2012 роцi рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались.  Викупу акцiй власної емiсiї не здiйснювалось.
25.10.2012р. Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про включення цінних паперів ПАТ "ГРЕТА" до Біржового Списку ПФТС без включення до
Біржового Реєстру. 
Акції на торгівельній біржі не продавались та до лістингу включені не були.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

   У 1943 роцi, пiсля звiльнення Донбасу вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв, у мiстi Дружкiвка створюється мiськпромкомбiнат, що
належить до системи Мiнiстерства комунального господарства України.
На територiї, де тепер розташовуються цехи, були овочесховища. В цих
примiщеннях розмiстився цех по виготовленню скобяних виробiв та
iнструментальна майстерня.
   У тому ж роцi починається будiвництво пресового цеху, який було
введено в експлуатацiю у 1947 роцi. Це дозволило збiльшити
номенклатуру скобяних виробiв.
   В 1955 роцi створюється дiльниця по литтю ключiв для врiзних
замкiв i вiддiлення кристалiзацiйного покриття виробiв.
   У 50-тi роки мiськпромкомбiнат починає набувати рис промислового
пiдприємства. Почали надходити замовлення вiд сiльськогосподарських
пiдприємств на виготовлення боронiв, котлiв, клiток для свинарникiв;
для банкiвських установ - вогнетривких сейфiв, броньованих дверей.
Починає впроваджуватись у виробництво досить складний вироб - плита
газова, чотирьохгорiлочна. 
   В 1954 роцi було введено в експлуатацiю цех газових плит до кiнця
року було випущено 3833 штуки.
   В 1960 роцi рiшенням виконкому мiськпромкомбiнат реорганiзується у
завод газової апаратури. Паралельно iз засвоєнням виробництва газових
плит велась пiдготовка до випуску газових балонiв. З ростом
виробництва зростали i прибутки заводу. В 1964 роцi завершено
будiвництво цеху балонiв. До цього часу було випущено 22 тисячi
балонiв. Колектив нового цеху прийняв зобов"язання до кiнця
п"ятирiчки збiльшити випуск балонiв в 3,5рази. В 1965 роцi було
виготовлено майже 50 тисяч газових плит. Завод поповнюється пресовим
i металорiжучим обладнанням. В 1965 роцi завод переводять в систему
Мiнiстерства газової промисловостi СРСР. 
   В 1974 роцi Дружкiвський завод газової апаратури було
перейменовано в Дружкiвський завод газової апаратури i кранiв у
зв"язку зi спецiалiзацiєю i випуском стальних шарових кранiв для
магiстралей газопроводiв. 
   Згiдно з Засновницьким договором про створення i дiяльнiсть
акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР" (яке, згiдно з
Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд
11.08.94р. було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу
"ТОР- завод газової апаратури", а згiдно з Розпорядженням
Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було
перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство
"Дружкiвський завод газової апаратури") засновники створюють вiдкрите
акцiонерне товариство i надiляють його статутним капiталом.  
   В 1993 роцi Фонд державного майна України i органiзацiя орендарiв
Дружкiвського завод у газової апаратури i кранiв, згiдно з
Засновницьким договором створюють акцiонерного товариства вiдкритого
типу "ТОР". 
   Згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних
депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. пiдприємство було перейменовано в
акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури".



А згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв
№ 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське
вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової
апаратури". 
   З року в рiк завод стрiмко розвивається, щороку продяться заходи
для покращення фiнансового стану, пiдвищення прибутковостi.
Засвоюються новi технологiї, щорiчно вiдбувається створення i
придбання нового технологiчного обладнання. 
   Заводом у 2003 роцi було у захищено iнвестицiйний проект, що
оцiнювався в бiльш як 10 млн доларiв, якi направлено на модернiзацiю
виробництва i збiльшено випуск продукцiї до 2700 штук на рiк.
Збiльшення обсягiв виробництва дали пiдстави для збiльшення робочих
мiсць, покращення умов працi i збiльшення заробiтної плати для
працiвникiв заводу. 
   13.06.2007р. було замiнено Свiдоцтво про державну реєстрацiю, де
назва Українсько-росiйське Вiдкрите акцiонерне товариство
"Дружкiвський завод газової апаратури" була змiнена на Вiдкрите
акцiонерне товариство "Грета". 
   Загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 року було прийнято
рішення змінити найменування акціонерного товариства з Відкритого
акціонерного товариства "ГРЕТА" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРЕТА".
    У виконання вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства"
загальними зборами акіонерів, які відбулися 29.03.2012 року Відкрите
акціонерне товариство "ГРЕТА"  змiнило найменування на ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"
(ідентифікаційний код 00153488) створено шляхом перейменування
Відкритого акціонерного товариства "ГРЕТА" та є правонаступником всіх
його прав та обов'язків.
   Фактiв злиття, видiлення, подiлу, приєднання, перетворення у
звiтному перiодi не було. Мiсцезнаходження пiдприємства: 84205,
Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Чайковського, буд.1

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
ПАТ "ГРЕТА" складається з одного виробництва: -виробництво газових та
электричних плит. 
До складу виробничоi структури входить два основних цеха:
 - ЦЕХ газових плит (складаєься з пресово-зварочноi дiльницi,
дiльницi емалювання та покраски,зборочноi дiльницi). 
Виробничою основою пресово-зварочної дiльницi є 200-тоннi преси
РДС-20М, згрупованi в переналагоджувальну авоматичну лiнiю штамповки
великих деталей та 2 автоматизованих комплекса. 
Емалювальна дiльниця в загальнозаводському виробництвi займає
особливе мiсце. Технологiчний процес емалювання є дорогим.
Технологiчний процес потребуе великих енергозатрат: газу,
електроенергii, стисненого повiтря. 
Зборочна дiльниця: вiдбувається перехiд на сучаснi методи упаковки
газових плит iз застосуванням напiвавтоматичних машин.
 - ЦЕХ комплектацiї плит - виготовлення комплектуючих частин для
газових та елетричних плит. Два допомiжних цеха: 
-iнструментальний (забезпечує завод технологiчним устаткуванням:
штампами, пресформами, спецiальним рiжучим iнструментом); 



-транспортний (забезпечує необхiдним транспортом для доставки
матерiалiв, обладнання, перевозки і відвантаження продукції) . 
До невиробничої сфери пiдприємства належать:
 - спортивний зал,
 - магазин, 
-їiдальня, 
- медпункт. 
Органiзацiйна структура ПАТ "Грета" є наступною:
Генеральний директор (одноособовий орган), якому пiдпорядковуються: 
Головний iнженер, який керує роботою начальника технiчного вiддiлу -
заступника iнженера, технiчного вiддiлу, електромеханiчного цеху,
iнструментального цеху, начальника цеху газових плит - заступника
головного iнженера з виробництва, в пiдпорядкуваннi якого
iнструментальний цех, цех газових плит, цех комплектацiї плит.
Начальник вiддiлу з управлiння питаннями постачання та збуту, який
керує роботою комерцiйного вiддiлу, вiддiлу реалiзацiї, фiрмового
торгового центру, вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв,
транспортного цеху.
 Головний економiст, керує роботою бухгалтерсько-фiнансового вiддiлу,
планово-економiчного вiддiлу, iнформацiйно-обчислювального центру. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перодi не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
 Облікова політика ПАТ "Грета":
1. Загальні положення
Установити, що ведення бухгалтерського обліку покладається на
бухгалтерсько-фінансовий відділ підприємства під керівництвом
головного бухгалтера. Відповідальність працівників бухгалтерської
служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється їхніми
посадовими інструкціями.

При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності
керуватися:
- законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні;
- положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  (далі П(С)БО);
- міжнародними стандартами фінансової звітності (далі МСФЗ);
- міжнародними стандартами бухгалтерської звітності (далі МСБЗ);
- інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій;
- Наказами і методологічними роз'ясненнями по підприємству.

Головному бухгалтеру в рамках своїх повноважень:
- Організувати ведення бухгалтерського обліку відповідно до
принципів і методів, передбачених положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій;
- Забезпечити протягом звітного періоду незмінність методів оцінки



активів, зобов'язань, капіталу  в бухгалтерському обліку;
- Забезпечити безперервне відбиття операцій і достовірну оцінку
активів, зобов'язань, капіталу  в бухгалтерському обліку,
застосовуючи журнально-ордерну форму обліку з застосуванням програми
обліку 1С;
- Забезпечити зберігання первинних документів і облікових
регістрів, які є підставою для формування бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності;
- Забезпечити складання і надання фінансової та інших видів
звітності відповідним користувачам в обсязі та у строки, установлені
чинним законодавством.
При складанні фінансової звітності визначити границю істотності,
рівну 1000 грн.
З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і
фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності
проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до
Інструкції про інвентаризацію основних коштів, нематеріальних активів
ТМЦ, коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну
України від 11.08.94 № 69. Інвентаризацію проводить на підставі
наказу керівника підприємства.
Для відображення господарських операцій використовувати план рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та
господарських операцій підприємств і організацій згідно з Інструкцією
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій № 291 від 30.11.99. (Додаток1)
Затвердити перелік осіб, що мають право підпису первинних документів
(Додаток 3).
Податковий облік  вести відповідно до законодавства України.
2. Облік необоротних матеріальних активів

До складу необоротних матеріальних активів відносити:
- основні засоби;
- інші необоротні матеріальні активи;
- незавершені капітальні інвестиції.

Основні засоби

Визнання і оцінка основних засобів у бухгалтерському обліку
відбувається у відповідності з П(С)БО 7 "Основні засоби".
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність
того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди від
його використання і вартість його може бути достовірно визначена.
До складу основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку
відносити об'єкти зі строком експлуатації більше ніж 365 днів і
вартістю більше 2500 грн. 
Аналітичний облік основних засобів вести по об'єктах, у розрізі місць
зберігання і матеріально-відповідальних осіб.
У первісну вартість об'єкта основних засобів включати такі витрати: 
- суми, сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт; 
- реєстраційний збір, державне мито та аналогічні платежі, які
здійснюються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт
основних засобів; 



- суми ввізного мита; 
- суми непрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); 
- витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів; 
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних
засобів до стану, придатного для використання із запланованою метою.
При придбанні об'єкта основних засобів відповідальним особам здавати
всю технічну документацію інженеру по обладнанню.
Списання  основних засобів здійснюється в порядку, передбаченому
законодавством.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що приводять до збільшення
майбутніх економічних вигод від його використання. Витрати на
обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на
витрати періоду по мірі їх виникнення.
На кожну звітну дату підприємство оцінює наявність будь-яких ознак,
що вказують на можливе знецінення активу. У випадку виявлення
будь-яких ознак знецінення підприємство проводить оцінку вартості
активу, що відшкодовується. Якщо немає підстав вважати, що вигоди від
використання  активу перевищують вартість його реалізації, то
вартістю відшкодування активу вважається вартість його реалізації (і
навпаки). Якщо вартість відшкодування активу менше, ніж його
балансова вартість, балансова вартість повинна бути зменшена до
вартості, що відшкодовується. Втрати від зменшення корисності
об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного
періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. Сума
вигод від відновлення корисності об'єкта основних засобів
відображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зносу
об'єкта основних засобів.
Для визнання активами об'єктів основних засобів та нематеріальних
активів, визначення строку корисного використання, вибору методу
обчислення амортизації, визначення ознак знецінення активів створити
постійно діючу технічну комісію, склад якої затвердити
розпорядженням. Склад комісії наведений у додатку 4.

Інші необоротні матеріальні активи

До інших необоротних матеріальних активів відносяться малоцінні
необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, строк корисного
використання яких більше ніж 365 днів і вартістю до 2500 грн.

Нарахування амортизації та ліквідаційна вартість

Об'єктом амортизації є первісна (переоцінена) вартість необоротного
матеріального активу.
Амортизація об'єктів  основних засобів нараховується прямолінійним
методом.
Амортизацію об'єкту основних засобів нараховувати  протягом строку
корисного використання, але не менше мінімально припустимого строку,
встановленого п. 145.1 НКУ.
Встановити такий порядок визначення корисного строку використання
об'єктів основних засобів:



- Строк корисного використання повинен відповідати даним технічного
паспорту;
- Якщо строк не визначений документацією, то він встановлюється
постійно діючою технічною комісією, яка враховує технічні
характеристики та умови використання об'єкту.
Строк корисного використання об'єкта основних засобів переглядається
у випадку зміни очікуваних економічних вигід від його використання.
Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного
місяця з моменту вводу в експлуатацію.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного
за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на
реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнування,
консервацію.
Ліквідаційна вартість встановлюється постійно діючою технічною
комісією.
Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів, нараховувати
в розмірі 100% в перший місяць експлуатації.
Амортизацію об'єктів основних засобів в податковому обліку вести
згідно Податкового кодексу України.

Капітальні інвестиції

До складу капітальних  інвестицій відносити витрати на придбання або
створення матеріальних і нематеріальних  активів і обліковувати на
рахунку 15. 
Аналітичний облік вести по об'єктах будівництва.
3. Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів вести згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні
активи".
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в
балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних
вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути
достовірно визначена.
Якщо нематеріальний актив не відповідає критеріям визнання, то
витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються
витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені
без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
До нематеріальних активів відносити немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс
підприємства по первісній вартості. Первісна вартість придбаного
нематеріального активу складається із витрат, безпосередньо
пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, придатного для
використання по призначенню.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат,
пов'язаних з удосконалюванням цих нематеріальних активів, які
приведуть до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод.
Після первісного визнання як активу об'єкт обліковується по
собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених
збитків від знецінення.



Аналітичний облік нематеріальних активів вести по об'єктах.
Амортизацію нараховувати прямолінійним методом.
Встановити такий порядок визначення корисного строку використання
нематеріальних активів:
- Строк використання права на здійснення діяльності (ліцензії
строком більше одного року) вказується в документі;
- Якщо строк корисного використання не визначений, то він
встановлюється постійно діючою технічною комісією, але не більш 20-ти
років. Термін корисної служби нематеріальних активів визначається по
кожному об'єкту окремо.
Строк корисного використання нематеріального активу переглядається у
випадку зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Ліквідаційна вартість встановлюється постійно діючою технічною
комісією.
Амортизацію нематеріальних активів в податковому обліку вести згідно
Податкового кодексу України.
4. Облік запасів.

Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати та обліковувати
відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Запаси визнавати активом, якщо
існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому
економічні вигоди, пов'язані з їхнім використанням, і їх вартість
може бути достовірно визначена. Неліквідні запаси списувати з балансу
згідно актів інвентаризації.
Одиницею запасів визначити кожне найменування цінностей. Запаси
обліковувати по субрахунках відповідно до плану рахунків. Аналітичний
облік руху матеріалів вести:
- В бухгалтерії - в кількісно-сумовому вимірі;
- На складах - в картах складського обліку в кількісному вимірі.
Придбані (отримані) або виготовлені запаси зараховувати на баланс
підприємства по первісній вартості. У первісну вартість запасів
згідно п.9 П(С)БО 9 включати:
- кошти перераховані постачальнику, за винятком непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- витрати на розмитнення;
- витрати на доставку;
- страхування ризиків доставки;
- транспортно-заготівельні витрати;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і
доведенням їх до стану, у якому вони придатні до використання.
Транспортно-заготівельні витрати обліковувати на окремому рахунку та
щомісячно розподіляти між сумою залишку запасів на кінець
попереднього місяця та сумою запасів, що вибули, по середньому
відсотку.
Відповідальним особам своєчасно та в повному обсязі надавати первинну
документацію по придбанню ТМЦ (Додаток 2).
Оцінку вибуття сировини, матеріалів, палива, МБП, інших виробничих
запасів і готової продукції проводити по методу ФІФО.
Готову продукцію і незавершене виробництво відображати в
бухгалтерському обліку по виробничій собівартості. Облік
незавершеного виробництва допоміжного характеру вести по позаказному
методу обліку з можливістю часткового списання в виробництво.
До малоцінних і швидкозношуваних предметів (рахунок 22) відносити
предмети, що служать менше одного року незалежно від їхньої вартості.



Вартість МБП при передачі в експлуатацію повністю списується на
витрати виробництва. Подальший облік МБП ведеться за балансом у
кількісному вимірі в розрізі матеріально-відповідальних осіб, яким
вони були передані в експлуатацію. По закінченні терміну служби, а
також непридатні для подальшої експлуатації МБП підлягають списанню з
експлуатації.
5. Облік дебіторської заборгованості
Визнання, оцінку і облік дебіторської заборгованості здійснювати
відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені
покупцям і іншим особам на одержання коштів, товарів або послуг. Для
цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується
як поточна (погашення очікується протягом поточного року або
операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість,
яка не може бути класифікована як поточна).
Дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує
ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод і
може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за реалізовані продукцію, товари,
роботи, послуги, необоротні активи визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первісній вартості.
На дату балансу підприємство відображає поточну дебіторську
заборгованість по чистій реалізаційній вартості. Для чого визначає
величину сумнівних боргів, виходячи із платоспроможності окремих
дебіторів. Визначена в такий спосіб величина сумнівних боргів на дату
балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту ж дату.
6. Облік доходів і витрат
Визнання та відображення в обліку доходів здійснювати відповідно до
вимог П(С)БО 15 "Дохід" на підставі принципу нарахування і
відповідності.
Визнання та відображення в обліку витрат здійснювати відповідно до
вимог П(С)БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування й
відповідності.
Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням
зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком
збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за
умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.
Дохід від реалізації товарів визнається, коли фактично здійснений
перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль
над активами (товар відвантажений і право власності передане). Дохід
від реалізації послуг визнавати, виходячи з ступені завершеності
операції.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, які отримані або будуть отримані. 
Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з
відповідним доходом. 
Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом певного періоду,
відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони
були здійснені.
Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства
рахунки класу 9 "Витрати виробництва".
Розподіл загальновиробничих витрат здійснювати пропорційно заробітній
платі основного виробничого персоналу.



В податковому обліку доходи та витрати визнавати згідно Податкового
кодексу України.

7. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

Усі грошові еквіваленти обліковуються по номінальній вартості.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному
визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції.
Залишки по рахунках в іноземній валюті підлягають переоцінці за
поточним курсом  на дату складання звітності.
Курсова різниця, що виникає при переоцінці залишків коштів по
рахунках в іноземній валюті на дату складання звітності, визнається в
якості доходу або видатку в періоді її виникнення. Дана курсова
різниця підлягає відображенню на рахунках інших доходів і витрат. 
По мірі необхідності переглядати ліміт каси згідно Положення про
ведення касових операцій в національній валюті України.
8. Облік фінансових інвестицій

Придбані фінансові інвестиції зараховуються на баланс підприємства за
собівартістю.
Подальша оцінка фінансових інвестицій проводиться по справедливій
вартості на дату балансу, або по собівартості з урахуванням зменшення
корисності у випадку, якщо справедливу вартість неможливо достовірно
визначити.
Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства на дату балансу
відображаються за вартістю, визначеною по методу участі в капіталі.

9. Облік винагород працівникам

Застосовувати в Товаристві форми і системи оплати праці у
відповідності з умовами колективного договору.
10. Облік витрат по податку на прибуток

Відображати в фінансовій звітності відстрочені податкові активи
(зобов'язання) згідно з П(С)БО 17.
Відстрочений податок визнавати в сумі, яка, як очікується,  буде
сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між
балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій
звітності, та відповідними податковими базами, активів і зобов'язань.
Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасовим різницям
з використанням балансового методу обліку.
Відстрочений податок розраховується по податкових ставках, які, як
очікується, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані
активи або погашені зобов'язання, або про введення яких у дію в
найближчому майбутньому було достеменно відомо за станом на звітну
дату.
У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи і
відстрочені податкові зобов'язання приводяться в балансі в сумі
визначених активів і зобов'язань, справедливих на 31 грудня
попереднього року без їхнього обчислення на дату проміжної фінансової
звітності.
11. Фінансова звітність по сегментах



Згідно П(С)БО 29 "Фінансова звітність по сегментах" розкривати
інформацію про фінансові показники сегментів, класифікованих за
ознакою виду продукції.
12. Будівельні контракти

Згідно П(С)БО 18 "Будівельні контракти" визначати ступінь
завершеності робіт по будівельному методу вимірювання і оцінки
виконаної роботи.
13. Порядок застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основи подання фінансової звітності
Підприємство вибирає дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Перша
звітність по МСФЗ - за 2013 рік. Підприємство складає баланс станом
на 01.01.2012 відповідно до вимог МСФЗ і попередню фінансову
звітність за 2012 рік із застосуванням МСФЗ, які будуть діяти на
31.12.2013 року. Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог
МСФЗ при складанні балансу на дату переходу відображаються в складі
нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного
капіталу.
Фінансова звітність по МСФЗ складається на основі  інформації про
активи, зобов'язання, капітал, господарські операції і результати
діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом
трансформації (коригування) статей відповідно до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Трансформацію річної фінансової звітності згідно вимог МСФЗ
підприємство здійснює самостійно. Відповідальним за проведення
трансформації призначити головного бухгалтера.
Фінансова звітність підприємства складається в національній валюті
України (гривні), що є функціональною валютою.
Визнання  доходів і витрат
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли
існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації товарів визнається тоді, коли фактично
здійснюється перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг
і контролю над активами (товар відвантажений і право власності
передане), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до
МСБО 18.
Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з
відповідним доходом.
Основні засоби
Основні засоби відображаються у фінансовій звітності відповідно до
МСБО 16 "Основні засоби". 
Товариство використовує модель обліку по фактичним витратам. Основні
засоби обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення.
У випадку наявності факторів знецінення активів відображати основні
засоби за мінусом збитків від знецінення згідно МСБО 36 "Знецінення
активів".
Нематеріальні  активи
Нематеріальні активи обліковуються і відображаються у фінансовій
звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи".
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
У випадку наявності факторів знецінення активів відображати



нематеріальні активи за мінусом збитків від знецінення згідно МСБО 36
"Знецінення активів".
Знецінення активів
 Товариство відображає  необоротні активи у фінансовій звітності  з
урахуванням знецінення, що  обліковуються відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності підприємство визначає
наявність ознак знецінення активів:
- зменшення ринкової вартості активу на протязі звітного періоду на
істотну величину, ніж очікувалося;
- старіння або фізичне ушкодження активу;
- істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному
або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися
протягом звітного періоду, або очікувані найближчим часом;
- збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, що
може істотно зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їхньою
ринковою вартістю;
- істотні зміни способу використання активу протягом звітного
періоду, або такі очікувані зміни в наступному періоді, що негативно
впливають на діяльність підприємства.
При наявності ознак знецінювання активів, підприємство визначає суму
очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування
активу - це найбільше із двох оцінок: справедливої вартості за
мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця
визнається збитками від знецінення у звіті про фінансові результати
з одночасним зменшенням балансової вартості  активу до суми, що
відшкодовується.
Специфіка діяльності Товариства припускає обліковувати все
підприємство як Одиницю, генеруючу грошові потоки, тому знецінення
окремого активу у випадку відсутності ознак знецінення Одиниці в
цілому у звітності не відображається.
Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється
відповідно до МСБО 2.
Підприємство застосовує метод ФІФО при вибутті запасів.
Запаси відображаються у фінансовій звітності по собівартості.
Дебіторська заборгованість
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість
оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації.
Для  відображення безнадійної дебіторської заборгованості на
підприємстві створюється резерв сумнівних боргів.
Резерв створюється з використанням методу абсолютної суми
заборгованості.
Зобов'язання і резерви
Облік і визнання зобов'язань і резервів на підприємстві здійснюється
відповідно до МСБО 37, 39.
Зобов'язання Товариства класифікується на довгострокові (строк
погашення понад 12 місяців) і поточні  (строк погашення до 12
місяців).
Довгострокові зобов'язання відображаються за справедливою вартістю.
Поточна  кредиторська заборгованість обліковується і відображається в
балансі по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості
отриманих активів або послуг. 



Товариство визнає як резерви - резерв  відпусток, що  формується один
раз на рік на дату балансу, виходячи з фактичної суми відпусток за
попередній період і планової кількості днів відпусток по
підприємству. 
Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у
фінансовій звітності підприємства відповідно до МСБО 12.
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про
фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого
податку на прибуток. 
Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами
податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається в сумі, що, як очікується, буде
сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між
балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій
звітності, і відповідними податковими базами активів і зобов'язань.
Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасовим різницям
з використанням балансового методу обліку.
Відкладені податкові активи і зобов'язання розраховуються по
податкових ставках, що діють на звітну дату, або про введення яких у
дію в найближчому майбутньому було достеменно відомо за станом на
звітну дату.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕТА"
станом на кінець дня 31.12.2012 року

1. АДРЕСАТ.
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та
керівництва ПАТ "ГРЕТА", фінансовий звіт якого перевіряється, і може
бути використаний для подання до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ:
2.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"
Скорочена назва ПАТ "ГРЕТА"
Код за ЄДРПОУ 00153488
Місцезнаходження Донецька область, 84205, м. Дружківка, вулиця
Чайковського, будинок 1.
Дані про державну реєстрацію Зареєстровано ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ
ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 11.12.1995, серія і номер
свідоцтва про державну реєстрацію АОО № 180303 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Види діяльності
за КВЕД 27.52 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
27.51 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ



2.2 ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ . ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" (код ЄДРПОУ 00153488), що додається,
яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та
відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та
власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з
стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших
приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з
попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня
фінансова звітність"). Товариство вперше підготувало річну фінансову
звітність за МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в
якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою
Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата
переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ. При  визначенні дати
переходу на МСФЗ Товариство керувалося листом Національного банка
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
України від 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523,
№ 04/4-07/702 "Про застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності".

Попередню фінансову звітність було складено управлінським
персоналом шляхом трансформацiї звiтностi, пiдготовленої згiдно
Нацiональних Положень бухгалтерського облiку із використанням
описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення,
що ґрунтується на обмеженому застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", включаючи:

- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; 
- відсутність порівняльної інформації (крім балансу); 
- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та

інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які,
як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р.

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування
інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної
інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть
зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть
використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 року.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положенням Закону
України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів
України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №
122-2 від 31 березня 2011 року.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,
що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
 Аудиторська думка щодо перевiреної попередньої фiнансової звiтностi
формулювалась на пiдставi МСА 800 "Особливi мiркування - аудити
фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ
спецiального призначення" та МСА №706 "Пояснювальнi параграфи та



параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 
Аудиторський висновок складено з дотриманням "Вимог до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня
2011р. № 1360.
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що
закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на
вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ,
допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та
інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які,
як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським
персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за
станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема
в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно
МСБО 1".
Облікова політика розкриває основи, стандарти, правила та процедури
обліку, які Товариство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО
та складанні  фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова
політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку,
визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності
Товариства. Основними якісними характеристиками фінансової звітності
є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве
відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність,
повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання
основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та
об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану,
результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства.
Результати операцій та інших подій господарської діяльності
визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових
коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у
якому вони відбулися. Фінансова звітність складається на основі
припущення, що підприємство проводить, i проводитиме операції в
доступному для огляду майбутньому. 
Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову
політику на її відповідність вимогам діючих стандартів
бухгалтерського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих
стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику належним
чином.

2.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї  попередньої фінансової звітності відповідно
до концептуальної основи, що зазначена вище та внутрішній контроль,
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки: виконання значних право
чинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності), станом корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР разом з попередньою фінансовою звітністю;



невідповідного використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі
проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з
вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення попередніх фінансових
звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського
обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Підготовка попередньої фінансової звітності вимагає від керівництва
розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми
доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом
звітного періоду.

2.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо попередньої
фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було
проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а
також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої
впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у  попередній
фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та
включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання
попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової
політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що аудиторські докази, отриманні Аудитором, є достатнім
і прийнятним для формулювання підстави для висловлення модифікованої
аудиторської думки.

2.7. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.

2.7.1.ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО - ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних
активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її
проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала
інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА.
Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи
та зобов'язання наявні.
Ми звертаємо увагу на те, що для оцінки основних засобів у звітності,
підготовленої за міжнародними стандартами, Товариство використовує



модель обліку по фактичним витратам згідно МСФЗ 16 "Основні засоби":
після визнання як активу об'єкт основних засобів обліковується за
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від знецінення. Оскільки аудитор не володіє інформацією про
справедливу вартість основних засобів підприємства, тому не може
висловити думку про необхідність їх переоцінки та можливий вплив
переоцінки на фінансові показники підприємства. Товариством не
зроблено списання основних засобів відповідно до критерію суттєвості:
малоцінні нематеріальні активи, та всі основні засоби, на які
повністю нарахований знос, та залишкова вартість яких дорівнює нулю,
як того вимагають МСФЗ.
 Згідно з МСФЗ 38 Товариство повинно було перекласифікувати програмне
забезпечення Windows до основних засобів, бо воно є таким, що
забезпечує роботу комп'ютерів та отже не визнається нематеріальним
активом, а входить до складу основного засобу.
Також не виконані вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" щодо:
інших оборотних активів, які складаються із сум ПДВ,та повинні бути
скориговані, та згорнуті з сумами ПДВ, відображеними у отриманих
авансах; сум ПДВ у виданих авансах, які повинні бути згорнуті з
сумами ПДВ, відображеними у інших поточних зобов'язаннях;
резервного та іншого додаткового капіталу, які   повинні бути
перенесені до нерозподіленого прибутку;   довгострокових зобов'язань,
які повинні бути відображені за амортизованою вартістю (не проведено
дисконтування вартості, та не зроблені відпвідні коригування).
Виходячи з компетентності та професійного судження керівництва щодо
не визнання та оцінки деяких елементів фінансової звітності за рік що
закінчився 31.12.2012 р. можемо зробити висновок, що є вірогідність
того, що вхідний Звіт про фінансовий стан ( баланс), та фінансова
звітність за рік, що закінчився 31.12.2012 р., буде змінена на дату
підготовки повного комплекту фінансової звітності за МСФЗ на
31.12.2013 р.

2.7.2.ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний).
На нашу думку, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГРЕТА" станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився
на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці
2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик,
що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з
МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози
безперервності діяльності Товариства.

2.7.3.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.
Ми звертаємо увагу на Примітку 2, яка пояснює ймовірність внесення
коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню
фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого
повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової
звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий
результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний
дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і



відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх
приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне
відображення фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГРЕТА", результатів його операційної діяльності та руху грошових
коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГРЕТА" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО
на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕТА"  може бути не прийнятною для інших
цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути
представлено відповідним органам Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

2.8. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

2.8.1.ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється
величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється
згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень частини
третій статті 155 Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення
другого та кожного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому
порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального
розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство
підлягає ліквідації".
Розрахункова вартість чистих активів ПАТ "ГРЕТА" на кінець звітного
періоду складає 140912 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає
5198 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду
немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного
капіталу на 135714 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 155 п. 3
Цивільного кодексу України.

2.8.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ,
ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання, аудитор, у відповідності з МСА 720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність", здійснив
аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з
фінансовою звітністю.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається



до Комісії разом з фінансовою звітністю.

2.8.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше відсотків активів товариства, за даними останньої річної
фінансової звітності.
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині
вимог до закону. Товариство у 2012 році мало виконання значних
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів
станом на 31.12.2011 року складає 263172 тис. грн. 
Згідно до вимог ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства",
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна
або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. 
Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,
рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами
за поданням наглядової ради. Згідно з наданими до перевірки
документами встановлено, що значні правочини здійснювались
Товариством в 2012р. за умови погодження їх з Наглядовою радою.На
підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо
зробити висновок, що ПАТ "ГРЕТА" дотримувалось вимог законодавства
щодо виконання значних правочинів.Сума мiнiмального правочину, яка
пiдлягала аудиторським процедурам складає  26317,2 тис. грн.  

2.8.4. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ
СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ГРЕТА"
здійснюється відповідно до Статуту ПАТ "ГРЕТА", (затвердженого
рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол № 20
від 29.03.2012 р.), зареєстрованого рішенням Виконавчого комітету
Дружківської міської ради Донецької області за №  12671050024000028
від 10.04.2012 р.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували
наступні органи корпоративного управління:
" Загальні збори акціонерів;
" Наглядова рада;
" Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган;
" Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління
відповідає вимогам Статуту, затвердженого рішенням річних загальних
зборів акціонерів Товариства (Протокол № 20 від 29.03.2012 р.).
Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення
Загальних зборів ПАТ "ГРЕТА" визначено статтею 9 Статуту Товариства.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений
Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.
Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та
організацію роботи Наглядової ради ПАТ "ГРЕТА", а також права,



обов'язки та відповідальність її членів визначено статтею 10 Статуту
Товариства. Протягом звітного року відбулися зміни у складі
Наглядової ради ПАТ "ГРЕТА". Фактична періодичність засідань
Наглядової ради відповідає термінам визначеним статтею 55 Закону
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
Одноособовим виконавчим органом ПАТ "ГРЕТА" є Генеральний директор,
який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правовий
статус, строк повноваження, порядок обрання та організацію роботи
виконавчого органу встановлені ст. 11 Статуту Товариства. За звітний
рік відбулися зміни у складі виконавчого органу.
Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада
акціонерного товариства (або, у разі її відсутності, загальні збори
акціонерів) може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві
посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми
документами ПАТ "ГРЕТА", тому Наглядовою радою Товариства не було
прийнято рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього
аудитора.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ "ГРЕТА"
здійснюється Ревізійною комісією. Діяльність Ревізійної комісії
регламентовано статтею 12 Статуту ПАТ "ГРЕТА".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що:
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в
Товаристві створена та діє у відповідності до Закону України "Про
акціонерні товариства". Система внутрішнього контролю в Товаристві за
винятком згаданих обставин створена та діє. 
2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного
управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад
органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

2.8.5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО
ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними
діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА
315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав
необхідні процедури для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті
фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського
персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або
помилки. Аудитором були виконані аналітичні, в тому числі по суті з
використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор
отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта
господарювання, структуру його власності та корпоративного
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі
та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди



фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення

фінансової звітності ПАТ "ГРЕТА" в наслідок шахрайства.

2.9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"АСПЕКТ-ХХІ"
2. Мiсцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83055, пр.. Гринкевича,
б.3, кв.8
3. Код за ЄДРПОУ           31832702
4. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi
N 2831 видане за рішенням Аудиторської палати України від 28 лютого
2002 р. за N 107, продовження терміну дії Свідоцтва рішенням
Аудиторської палати України від 23 лютого 2007р. №173/2 до 23 грудня
2012р. , продовження терміну дії від 26.01.2012р. №245/4. 
5. Телефон (062) 337-06-60, 335-76-68
6. E-mail: mainexV@ukr.net

2.10. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

ДОГОВІР № № 11/13-АО - НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ .
ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ - 18 березня 2013 року.
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ - 18 квітня 2013 року.

Незалежний аудитор Добромислова Олена Анатоліївна.
Сертифiкат  аудитора серія А №004893 (рішення АПУ від 30.11.2001р.
№104, продовження терміну дії рішенням АПУ від 04.11.2010р. № 221/2
до30.11.2015р.)
Директор 
ТОВ "Аудиторська фірма "Аспект-ХХІ"   Добромислова Олена
Анатоліївна
Аудиторський висновок надано 18.04.2013р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Основні види дiяльностi пiдприємства: 
- виробництво неелектричних побутових приладів;
- виробництво електричних побутових приладів;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
- неспеціалізована оптова торгівля.
   ПАТ "ГРЕТА" добре вiдоме як в Українi, так i далеко за її межами.



Завод випускає приблизно 80 найменувань продукцiї, яка користується
заслуженою репутацiєю у споживачiв не тiльки в Росiї, Бiлорусiї,
Казахстанi, Узбекистанi, Азербайджанi, Грузiї. 
   Провідний виробник газових і електричних кухонних плит ПАТ "Грета"
на ринку побутової техніки вже понад півстоліття. І завжди продукція
компанії відповідала високим стандартам якості, надійності і безпеки.
   ПАТ «Грета» є одним з лідерів ринку кухонних плит в Україні,
Росії, Казах-стані та інших країнах СНД. Щорічне зростання
виробництва і реалізації продукції підприємства становить 10%.
Продукція підприємства завдяки оптимальному співвідношенню ціни і
якості користується постійно зростаючим попитом.
   Маркетингові дослідження ринку побутової техніки показали, що
попит на продукцію під брендом GRETA в 2012 р. буде рости. За
підсумками першого півріччя 2012р. дані прогнози справджуються.
Плановане зростання виробництва і реалізації продукції 2012 року
складе 15%.
  У 2011р. ПАТ «Грета» отримала міжнародний сертифікат якості, що
дозволяє про-давати продукцію на ринку Західної Європи. Даний
сертифікат підтверджує, що продукція бренду GRETA відповідає всім
нормативним стандартам Європейського Союзу. Однак через стабільно
зростаючого попиту на продукцію GRETA на ринках України, Росії,
Казахстану й інших країнах СНД, підприємство не ставить поки перед
собою цілі виробництва продукції для ринку Європи.
   Номенклатура плит постiйно розширюється. Серед останнiх розробок -
плити "ГРЕТА". Вони забезпечують максимальну виробничiсть та
довговiчнiсть. Вiд продукцiї конкурентiв вони вiдрiзняються значно
нижчими цiнами, нiж на аналогiчнi плити закордонних виробникiв. Їх
виробництво є прiоритетним у дiяльностi Товариства. Дизайн плит
вiдрiзняється стильнiстю та широкою кольоровою гамою. Усi деталi
виготовляються на сучасному обладнаннi виробництва Iталiї i Францiї
та вкриваються високомiцною емаллю голландської фiрми "FERRO" чи
чеським порошковим покриттям. Газовi крани, зазвичай "найбiльш слабка
ланка" в ансамблi кухонної плити, завод закуповує у провiдних
виробникiв Iспанiї та Францiї. По-перше, продукцiя з цих країн бiльш
надiйна в експлуатацiї, по-друге, коштує дешевше за українську.
Iмпортного походження й комплектуюче електрообладнання. Навiть ручки
газових кранiв та дверцята духовки виконанi зi спецiального
високоякiсного матерiалу американської фiрми "Дженерал Електрик
Пластикс". Поставленi на потiк й плити, що поєднують в собi газову й
електричну духовки.
   У 2012 році збільшена потужність ділянки штампування і впроваджено
технологію штампування деталей на новому автоматичному комплексі
Італійського виробництва зусиллям 400 тонн моделі MCX-4000.
Впроваджено технологію повного виготовлення деталей "Стіл газової
варочної поверхні"  на монопресі, "Накладка велика" та "Накладка
мала" на автоматичному комплексі, "Відбивач" на автоматичному
штамповочному комплексі. Збільшено потужність ділянки штампування і
впроваджено технологію вальцювання деталі "Стіл" на новому П/автоматі
Італійського виробництва моделі OMERA R1200. Збільшено потужність   і
впроваджено технологію автоматизованого виготовлення деталей "Кут
декоративний", "Опора скла"  на нових автоматах Впроваджено
технологію автоматизованого дозування та коректування хімікатів у
робочих ваннах лінії фосфатування. Виконано реконструкцію дільниці
виготовлення полістирольної упаковки з установкою нового обладнання



для водопідготовки та впроваджено технологію тонкої очистки води.
Освоєно технологію виготовлення великогабаритних штампів в
інструментальному цеху із застосуванням зварних тумб.
   В 2012 роцi є освоєними технiчними процесами: підготовлено серійне
виробництво підлогових газових плит розміром 600*540мм, підлогових
електричних плит зі склокерамичним столом, підлогових газоелектричних
плит розміром 600*540мм. Впроваджено виробництво плит з новим
дизайном фасадної частини - з декоративними накладками з неіржавіючої
сталі, впроваджено збірку підлогових плит з ручками кранів зміненого
дизайну, виробництво всіх підлогових плит з дверима духової шафи
нової конструкції.
   Виконано сертифікацію продукції заводу відповідно вимог
євростандартів, впроваджено маркування всіх  підлогових плит хімічно
і термічно стійкими табличками відповідно до нових вимог технічного
регламенту; впроваджено виробництво:  всіх підлогових плит із
кріпленням столу плити нової конструкції,  плит нового виконання - з
автоматичним терморегулятором газавої духової шафи, електричних і
газоелектричних плит з новою електричною схемою, плит з кожухом
заднім зміненої конструкції підвищеної жорсткості.
Виконано ресертифікацію заводської системи управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9000, 14000, 9001-2009.
   Всі деталі плит ТМ "GRETA" - від ручки до кнопок - зроблені з
міцних матеріалів, які не нагріваються і не деформуються в процесі
приготування їжі. Спеціально для них була розроблена нова конструкція
духового шкафа з екологічно безпечним супертонких волокном
теплоізоляції духового шкафа що забезпечує рівномірне нагрівання,
зберігаючи тепло всередині духовки. Внутрішня дверцята духовки плит
"GRETA" зроблена з високоякісного термопрочного подвійного скла, воно
безпечно і забезпечує хорошу теплоізоляцію під час приготування їжі.
Механізм відкривання фіксує дверцята духовку в трьох положеннях.
Надійні газові крани фірми "CAPRECI" (Іспанія) і "BSI" (Франція),
забезпечують максимально ефективне горіння, при цьому, що дуже
важливо, елементи конструкції повністю виключають ймовірність витоку
газу.
   Завдяки такому підходу до якості продукції, плити TM "GRETA"
користуються популярністю не тільки на Україні, де компанія давно є
одним з лідерів ринку, а також в Росії і країнах СНД. Для підвищення
якості обслуговування клієнтів, компанією відкриті представництва в
Бєлгороді, Єкатеринбурзі, Казані, Санкт-Петербурзі, підписані
договори з більш ніж 100 сервісними центрами.
Сезоннi змiни не впливають на роботу пiдприємства. Продукцiя ПАТ
"ГРЕТА" реалiзовується як на українському, так i на свiтових ринках. 
Держава Кiлькiсть штук Вiдсоток 
Україна           133186 32,9 
Росiя       213884 52,9
Казахстан       49723     12,3
Молдова       1675 0,4
Азербайджан   4860 1,2 
Узбекистан       724 0,2 
Бiлорусь       270 0,1
Усього       404322 100,0 
Основними клiєнтами - покупцями продукцiї пiдприємства є: 
В Росiї: ТОВ "Грета", м. Бєлгород, ЗАТ "Ваюр", м. Камянськ-Шахтинськ.
В  Молдові: "Декостар", ТОВ "Нова  Гільдія".



В Казахстані: ТОВ "Квазар-Сервiс",  ТОО "Азiя - Гефест", "IП Данабаєв
Н.С.", ТОО "Квант",  ТОО "Бiла Технiка",  ТОО "ЗЕТ ЛТД", ТОО "ЕВРО
ТЕК АСТАНА", "ІПЕшатов С.С.", ТОО "ГАЗАППАРАТ", ТОО "Брік-Актобе",
"ІП Арбер Б.Л.".
В Узбекистані: ЧФ "Оптимус".
В Азербайджані: Гасанов Р.С.
В Білорусі: "Умная техника".   
Потенцiйнi ризики ПАТ "Грета" це виробничi ризики, комерцiйнi ризики,
фiнансовi ризики. Виробничi ризики пов'язанi з рiзними порушеннями в
виробничих процесах або в процесi поставок сировини, матерiалiв i
комплектуючих виробiв. 
Заходами по зниженню виробничих ризикiв може бути контроль за ходом
виробничого процесу i посилення впливу на постачальникiв. Комерцiйнi
ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку
(зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного
попиту, поява нових конкурентiв, тощо).     Заходами по зниженню
комерцiйних ризикiв є: системне вивчення кон'юнктури ринку;
рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. 
   Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою
несплатою, спроможнiстю коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони
можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту
на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати.
Реалiзацiєю продукцiї ПАТ "Грета" займаються на сьогоднi два торгових
дома. Один розташований в Українi - це торговий дiм "Укргазмаш", що
знаходиться в м. Харковi, iнший в Бєлгородi - це торговий дiм
"Газтехнiка". Торговий дiм "Газтехнiка" до липня 2007року був єдиним
офiцiйним дилером українсько-росiйського ВАТ "Дружкiвський завод
газової апаратури" на територiї Росiйської федерацiї. Вiн займався
оптовим продажем та сервiсним обслуговуванням побутових газових i
електричних плит УР ВАТ "ДЗГА". Пiсля того, як УР ВАТ "ДЗГА" було
перейменоване у ВАТ "Грета", право на реалiзацiю плит з маркою
"Грета" перейшло вiд торгового дому "Газтехнiка" до знову створеному
у Бєлгородi ТОВ "Грета". Загальними зусиллями цих пiдроздiлiв в
минулому роцi було реалiзовано 
Канали збуту: 
Ринок Канал Вiдсоток 
                    роздрiб 17% 
Росiя опт 35% 
                    роздрiб 65%
СНД опт 100%
   Сировина для виготовлення продукцiї заводу постачається: з
України, Росiї - сталь; Голландiї, України - емалi; з Туреччини,
Iспанiї, Iталiї, Чехiї, Китаю - комплектуючi. 
   Вся сировина є доступною, i проблем з постачанням немає. Цiни на
емалi протягом усього року були стабiльними, цiни на метал та
комплектуючi у порiвняннi з минулим роком значно зросли. 
Основними постачальниками по основним видам сировини i матерiалiв є: 
"Nigbo", Китай, "BALCIK". Туреччина, "Telma". Туреччина, "BURNER
SYSTEMS". Францiя, "Copresi", Чехiя "Turas", Туреччина, Донецьке УПО
Електроапарат УТОС, м. Донецьк, "Orkli", Iспанiя, "EGE", Туреччина,
"Sanal", Туреччина, "Estco", Угорщина, " ВАТ "Лтава", м Полтава, ВАТ
"Новолiпецького металургiйного комбiнату" (м. Лiпецк, Росiя), ЗАТ
"Iллiч-Сталь", м. Марiуполь, ТОВ "Iжсталь", м. Iжевськ, Росiя, ТОВ
"Iнтерпайп Україна", м. Днiпропетровськ, ЗАТ "Алюмаш", м.



Днiпропетровськ, ВАТ "Русал Фольга", м. Михайлiвськ, Росiя, ТОВ
"Юджин ЛТД", м. Чернiвцi, "Ферро", Iспания, ЗАТ "Лисичанський
склозавод "Пролетарiй", м. Лисичанськ, ТОВ "Прiмекс", м. Запорожжя,
ТОВ "ФБМ Днепр", м. Днiпропетровськ ТОВ "Торгмонтаж", м. Краматорськ
ТОВ "Cеверсталь Ураина", м. Днiпропетровськ, ТОВ "Северодонецький
завод теплоiзоляцiйних виробiв", м. Сєверодонецьк. 
Розподiл ємностi ринку газових плит по брендам є наступним: 
"НОРД" - 19,51%,
"GRETA" - 23,64%,
"Запорiжжя" - 2,37%, 
"Брест" - 8,37%, "ВЕКО" - 2,87%,
"Днепр" - 5,01%, "КИНГ" - 1,83%, 
"Elektrolux" - 0,61%, 
"Indesit" - 10,61%, 
"ARDO" - 7,61%, 
"Gorenje" - 5,51%, 
"Bosh/Siemens" - 2,04%, 
"Zanussi" - 2,56%, 
"MORA" - 0,90%,
 "Hansa" - 0,87%, 
"Ariston" - 0,98%,
 Iншi - 4,74%. 
   Розглядаючи торговi марки iмпортних газових плит, що представленi
на українському ринку, необхiдно зазначити, що бiльшiсть з їх
власникiв розмiщують замовлення на декiлькох заводах в рiзних
країнах. Найбiльший iнтерес для розмiщення представляють заводи на
територiях з найменшими витратами на виробництво (Туреччина, Польща,
Румунiя). Але є бренди, якi випускаються лише на одному заводi - це
ARDO, ВЕКО. На таких заводах виробляється вся лiнiйна продукцiя даних
брендiв. Щоб плити були конкурентноздiбними i не поступались
зарубiжним зразкам, завод "Грета" придiляє особливу увагу якостi їх
виготовлення, збiльшенню випуску, а також розширенню номенклатури i
асортименту продукцiї. Плити ПАТ "Грета" за своїми якiсними
характеристиками вiдповiдають кращим європейським аналогам, що
забезпечує реалiзацiю всього запланованого обсягу виробництва на
внутрiшньому i зовнiшньому ринках. 
Також ПАТ "ГРЕТА" планує активiзувати роздрiбну торгiвлю. Для
досягнення цiєї мети планується: 
- збiльшити середнє викладення, 
- збiльшити частку присутностi в магазинах з 50 до 85%, 
- проведення семiнарiв з працiвниками магазинiв з метою донесення
iнформацiї про продукцiю,
 - впровадження заходiв з вiдстеження наявностi потрiбного
асортименту в магазинах та вiдстеженню дiй конкурентiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть основних засобiв, що
надiйшли на пiдприємство (по статтях: будинки, машини та обладнання,
транспортнi засоби) склала 77198 тис. грн.. 
За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть основних засобiв, що вибули
з пiдприємства (по статтях: будинки, машини та обладнання,
транспортнi засоби) склала 16203,6 тис. грн., знос склав 14689,9 тис.



грн., у тому числi:
 Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби) - 20647 тис. грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2754 тис. грн.
(капiтальнi ремонти будiвель та споруд);
 - машин та обладнання - 17419 тис. грн. (1541-4057 Штамп пробивки
отв. детали "Уголок декоративний", 700-4385 Штамп послідовний дет.
"Зажим" 1470-00.05.00.002, 1700-4355 Штамп послідовн. дет. "Кронштейн
стенки боковой", К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ, К-КТ ШТАМПОВ
НА ДЕТ, ГАЗОВИЙ СТІЛ,   МФУ Canon MF4430, КОМПЬЮТЕР СП-541, КОМПЬЮТЕР
СП-541, МОНИТОР TFT 24" Dell, 1625-4140 Штамп витяжки 2 дет. "Стол"
СК, 1625-4139 Штамп витяжки 1 дет. "Стол" СК, КОЛОНКА BOSCH КОТЕЛ
LUNA3 Comfort 1.310FiWTD27AME, 1601-4230 Штамп гибки детали
"Кронштейн стола задний" 1470-00.28.00.004 (-01), 7020-4030 Комплект
линійок на монопрес дет. "Щиток предохранительный" 600 та інші, а
також сума ремонтів);
 - транспортнi засоби - 474 тис. грн. (АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia  A5
Ambition, АВТОПОГРУЗЧИК Mitsubishi  FD35N).
Протягом 2012 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
склала 986 тис.грн. знос - 953 тис.грн.: 
- машин та обладнання - 814 тис. грн., знос - 786 тис. грн.
(Холодильник Апшерон, АВТОМАТ ГВОЗДИЛЬНИЙ АВ 41167,
СНОЛ-1.ЕЛЕКТРОПІЧ, ЧАСИ ЕЛЕКТРОНІКА 706, ЕКСКАВАТОР ЕО 2621 3 4992,
ШТАМП ПОСЛЕД. ДЕТ. "НАКЛАДКА НИЖНЯ" 1790-4034, 238004         ШТАМП
ПОСЛЕДОВАТ.ДЕТ.)СКОБА)  1700-4165, 1700-4200Б Шт. последоват. дет.
"Кронщтейн" ДЖ1470-00-01-024/022, 1548-4028 Штамп пробивки отв. дет.
"Рамка" ДЖ 1470-26-10-01 зак № 239035 , RAVI 800X, ТОКАРНО-ВИНТО
Р СТ1М63, ТОКАРНЫЙ СТАНОК COMPASS 200/1000,
УНИВЕРС.ФРЕЗЕРН.СТ.ФУС-32, ШК 7, КООРДИНАТНО-РАСТОЧН СТ.2431, Г
ІЛЬОТИННІ НОЖНИЦІ Н481, 0829-4023 КОНДУКТОР ДЛЯ ПРАВКИ РЕШЕТКИ ЦЕЛ та
ін.)  - -  транспортнi засоби - 172 тис.грн.,
знос- 167 тис.грн. (АВТОМОБИЛЬ NISSAN MAXIMA АН 5805 СН, ГАЗ 3307-12
АН 5804 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН.
        Протягом 2011 року надiйшло основних засобiв (по статтях:
будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) - 12323,0 тис.
грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 797,0 тис. грн.
(капiтальнi ремонти будiвель та споруд);
 - машин та обладнання - 11252,0 тис. грн. (форми для литва, штампи,
автонавантажувач, компресор та iн.);
 - транспортнi засоби - 274,0 тис. грн. (автонавантажувач Mitsubishi
FD 15NT, додаткова вартiсть причепу МАЗ 93866, причеп до МАЗУ 93862,
автонавантажувач Mitsubishi FD 15NT). 
Протягом 2011 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
склала 3375,0 тис.грн. знос - 3334,0 тис.грн.: 
- машин та обладнання - 3375,0 тис. грн., знос - 3334,0 тис. грн.
(прес 2х кривош К353А, форма для литва дет., штампи, пристрiй для
гнуття деталей, станцiя компресорна, комп'ютери, кондицiонери та
iн.). 
Протягом 2010 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби) - 19696,0 тис. грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 4350,0 тис. грн.



(капiтальнi ремонти будiвель та споруд);
 - машин та обладнання - 14314,0 тис. грн. (форми для литва, штампи,
автонавантажувач, загартовувальна пiч, духовi шафи, компресор та
iн.); 
- транспортнi засоби - 1032,0 тис. грн. (автомобiль ГАЗ 330232,
причеп МАЗ 938666, автомобiль БМВ, додаткова вартiсть причепу МАЗ
938666). 
Протягом 2010 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
склала 2976,0 тис.грн.. знос - 2740,0 тис.грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2,0 тис. грн., знос
2,0 тис.грн.; 
- машин та обладнання - 2429,0 тис. грн., знос - 2417,0 тис. грн.
(прес 2х кривош К353А, форма для литва дет., штампи, приспособлення
для гибки деталей, кондицiонери та iн.); 
- транспортнi засоби - 545,0 тис. грн., знос - 321,0 тис. грн.
(автомобiль МАЗ 54331). 
Протягом 2009 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби) - 11130,0 тис.грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 1071,0 тис.грн.
(капiтальнi ремонти будiвель i споруд), 
- машин та обладнання - 10059,0 тис.грн. (форми для литва, штампи,
автонавантажувач, загартовувальна пiч, духовi шафи, компресор та
iн.).
 Протягом 2009 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
складала 1828,0тис.грн., знос - 1826,0 тис.грн.:
 - машин i обладнання - первiсна вартiсть - 1809,0 тис.грн., знос -
1807,0 тис.грн. (пресс 2х кривош К353А, маш.д\литья 711А08, пресс
одно кривК21306, пресс одно крив.УС 100Т, форма литьевая дет., штамп
1601-6124, штамп 1700-4185, штампы, приспособления для гибки деталей,
кондиционеры та iн.),
 - транспортних засобiв - первiсна вартiсть - 19,0 тис.грн., знос -
19,0 тис.грн. (атомобiль щеповоз МАЗ 54331, - iнструменти, прилади,
iнвентар - первiсна вартiсть - 7,0тис.грн., знос - 7,0тис.грн.
(кондуктор для сбивки узла, кондиционеры, iнгалятор, прибор ППС-1).
 Протягом 2008 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби) - 13402,0 тис.грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2365,0 тис.грн.
(капiтальнi ремонти будiвель i споруд), 
- машин та обладнання - 11037,0 тис.грн. (форми для литва, штампи,
автонавантажувач, загартовувальна пiч, духовi шафи, компресор та
iн.). 
Протягом 2008 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
складала 5751,0 тис.грн., знос - 4797,0 тис.грн., 
- будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - первiсна вартiсть -
110,0 тис.грн., знос - 64,0 тис.грн. (будiвля компресорної станцiї), 
- машин i обладнання - первiсна вартiсть - 5273,0 тис.грн., знос -
4509,0 тис.грн. (форми для литва, штампи, пресформи, устаткування для
гонтролю сплаву на газон, автоматична лiнiя штамповки,
автонавантажувач, агрегатнi верстати, блок живлення силовий,
вентилятори, вертикально-свердлильнi верстати, калорифер, комбайни
кресельнi, кондицiонери, машини для лиття, насоси, преси,



рентгенапарати, станцiя насосна, термопластавтомати, токарнi
верстати, шафи силовi та iн.), - транспортних засобiв - первiсна
вартiсть - 268,0 тис.грн., знос - 224,0 тис.грн. (автомобiль Citroen
C-25, автомобiль ЗIЛ-138, 2 автомобiлi МАЗ, полупричеп). 
Протягом 2007 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки,
машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких
склала - 1287,6 тис.грн., знос - 1039,9 тис.грн. - реалiзацiя
обладнання: компресорiв, преса, автонавантажувача, автомобiлю КАМАЗ,
що були на 100% зношенi.
Первісна вартість основних засобів, переданних у заставу станом на
31.12.2012р. складає 145138 тис.грн. 
 У 2007 роцi було створено за участю ВАТ "Грета" - ТОВ "Грета" в
Росiї, в Бєлгородi, яке займається реалiзацiєю плит пiд торговою
маркою "Грета" - фiнансовi iнвестицiї склали 2610рос.руб.
У складi оборотних активiв знаходяться запаси,дебiторська
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Запаси - це активи, якi утримуються для продажу за умов звичайної
господарської дiяльностi; знаходяться в процесi виробництва для
такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв
для використання у виробничому процесi або при наданнi послуг . 
Виробничi запаси - це вартiсть запасiв сировини, основних i
допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв i
комплектуючих виробiв, запасних частин, тари, будiвельних матерiалiв
та iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального
операцiйного циклу. 
Готова продукцiя - це запаси виробiв на складi, обробка яких
закiнчена та якi пройшли випробування, приймання, укомплектованi
згiдно з умовами договорiв iз замовниками i вiдповiдають технiчним
умовам i стандартам. Продукцiя, яка не вiдповiдає наведеним вимогам
(крiм браку), та роботи, якi не прийнятi замовником, показуються у
складi незавершеного виробництва. 
Товари - це вартiсть товарiв, якi придбанi пiдприємством для
наступного продажу. 
Придбання запасiв,якi б перевищували 10% вiдсоткiв активiв протягом
п"яти рокiв не було. 
Дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть покупцiв та замовникiв
за надану їм продукцiю, товари, роботи, послуги (крiм заборгованостi,
що забезпечена векселями). Дебiторська заборгованiсть вiдображається
за реальною вартiстю.До складу дебiторської заборгованостi увiйшли:
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками з
бюджетом, за авансами виданими, iнша поточна заборгованiсть, інші
оборотні активи.Дебiторська заборгованiсть змiнювалась в залежностi
вiд вiдвантаження товару та оплати за нього. 
Суттєвих списань дебiторської заборгованостi, нелiквiдних запасiв та
iнших активiв не було. 
ПАТ "Грета" прагне максимально задовольняти зростаючі потреби ринку,
а також активно оновлює і модернізує свої виробничі фонди. Щорічна
сума капітальних інвестицій становить 20-25 млн.грн., яка
направляється на оновлення основних фондів, купується нове
обладнання, впроваджуються нові автоматизовані технології.
За останні роки проведено перепланування та реконструкція цеху
газових плит: створені нові ділянки вузлової зборки, встановлені
французька лінія фарбування деталей ("GEMA"), дві італійські лінії
для грунтового і білого порошкового покриття деталей ("Wagner"),



аналогом яких немає у світі. Придбана і змонтована малоінерційна  піч
випалу емалі ("New Furnace"), виконано монтаж та запуск нових ділянок
вузлової зборки колектора та дверцята духової шафи. Встановлено
суперсучасний штампувальний комплекс.
Всі ці нововведення забезпечили стрімке зростання виробництва.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
ПАТ "Грета" спецiалiзується на випуску стацiонарних, напольних,
настольних, туристичних, вбудованих плит, що працюють на природному
газi i електроплит, для задоволення побутових потреб населення по
приготуванню їжi. 
Об"єкти нерухомостi ПАТ "ГРЕТА" розташованi:
 1. Будiвля центрального складу - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 1.
 2. Цех газових балонiв - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського,1.
 3. Лабораторiя та побутове примiщення цеху - 84205, Донецька обл.,
м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.
 4. Головний корпус цеху плит - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 1.
 5. Блок цеху кулькових кранiв - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 1.
 6. Адмiнiстративно-побутовий корпус - 84205, Донецька обл.,
м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.
 7. Енергомеханiчний цех - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 1.
 8. Будiвля компресорної станцiї - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 1.
 9. Адмiнiстративно-побутовий корпус газових плит - 84205, Донецька
обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.
 10. Будинок дiлянки по виготовленню полiстирольного пакування -
84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.
 11. Склад продукцiї - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Нахiмова,2.
 12. Склади - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.
 13. Адмiнiстративно-побутовий корпус вантажного подвiр"я - 84205,
Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.
 14. Прохiдна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.
 15. Вбиральна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.
 16. Автовiсова - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.
 17. Вбиральня - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32.
 18. Будiвля транспортного цеху - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32.
 19. Тарний участок - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32.
 20. Критий склад - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32.



21. Автозаправочна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32. 
22. Склад пристосування - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Б.Хмельницького, 32. 
23. Нежитлове примiщення - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка,
вул.Чайковського, 10. 
24. Будинок палацу спорту "Здоров"я" - 84205, Донецька обл.,
м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 30. 
Цех газових плит - цех на дiлянцi зборки якого виготовлюються
напольнi газовi, електричнi i газоелектричнi побутовi плити.
 Цех комплектацiї газових плити - цех, на дiяльнцi комплектацiї якого
виготовляються настольнi, туристичнi i встроєнi газовi плити. 
Цехи виробляють продукцiю в кооперацiї з iншими цехами i у взаємодiї
один з одним при пiдготовцi деталей i комплектуючих виробiв. 
Випуск продукцiї здiйснюється на пiдставi плану виробництва продукцiї
на мiсяць. Використовування виробничого устаткування визначене
технологiчними процесами виготовлення продукцiї. 
На пiдприємствi упроваджене i успiшно функцiонує прогресивне основне
i допомiжне виробниче устаткування, таке як: 
- лiнiї по нанесенню на вироби порошкового покриття виробництва
iталiйської фiрми "WAGNER itep"; 
- лiнiя по нанесенню на вирiб полiмерного покриття виробництва
французької фiрми "GEMA VOLSTATIK AG";
 - автоматичний штампувальний комплекс виробництва iталiйської фiрми
"MONZZONI" (зусиллям 400тн); 
-автоматичний штампувальний багатопозицiйний прес виробництва
iталiйської фiрми "MONZZONI" (зусиллям 6ЗОтн); 
- лiнiї пiдготовки поверхонь деталей перед покриттям; 
- використовування в складальних операцiях на конвейєрi пневматичних
шуруповертiв виробництва TAIWAN; 
- малоiнерцiйна пiч випалення деталей виробництва iталiйської фiрми
"New FURNACE";
 - устаткування iталiйської компанiї "PROMASS" для виробництва
упаковки зi вспiненого полiстиролу;
 - цiлий ряд високо автоматизованого спецiального устаткування
власного виробництва.
 Ступiнь завантаження заводського устаткування складає 85-90%.
Виробничi потужностi розрахованi на щорiчний випуск 332000 плит.
 Щорiчно за рахунок планування i упровадження комплексу заходiв
здiйснюється зростання виробничих потужностей на 20-25%. 
На ПАТ "Грета" вирiшення питань екологiчної безпеки здiйснюється
згiдно з Законом України про охорону навколишнього середовищ та iнших
нормативних актiв. 
На пiдприємствi наявнi дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферу вiд стацiонарних джерел, видане Держуправлiнням охорони
навколишнього середовища в Донецькiй обл. 
Також на пiдприємствi наявний дозвiл на розмiщення вiдходiв. Сточнi
води вiд виробничої дiяльностi, з очисних споруд скидаються, згiдно з
договором з Дружкiвським мiськводоканалом в мiську каналiзацiю.
Контроль допустимих меж концентрацiї шкiдливих речовин в сточних
водах, здiйснює атестована лабораторiя пiдприємства.
 Розробленi заходи на 2013 рiк з охорони навколишнього середовища,
якi передбачають скорочення викидiв шкiдливих речовин в атмосферу i
зменшення вiдходiв, за рахунок впровадження нових технологiй i



розширення поставок по кооперацiї комплектуючих деталей.
 Усi активи утримуються у належному станi.
 - будинки i споруди - проводяться поточнi ремонти, 
- машини i обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться
поточнi ремонти, технiчнi огляди, 
- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни
запчастин та дрiбнi ремонти,
 - iншi - пiдтримуються у робочому станi.
 Основнi засоби Товариства представленi у такому виглядi: 
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012 р.
становить 188483 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифiкованi за
групами   i станом на 31.12.2012 року мають такий вигляд: Даннi
сформованi таким чином:
 Група основних засобiв/первiсна вартiсть/нарахований знос/залишкова
вартiсть (тис. грн)
 - земельнi дiлянки - 2257/92/2165
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 33028/9496/23532 
- машин та обладнання - 147323/51670/95653 
- транспортних засоби - 3044/1144/1900
 - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 1566/706/860
 - iншi основнi засоби - 816/387/429 
- бiблiотечнi фонди - 6/6/0
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 443/437/6 
Разом: 188483/63938/124545 
У 2012 роцi нараховано амортизацiї в сумi 13458 тис.грн., в тому
числi за групами: 
- будинки, споруди i передавальнi пристрої - 5000 тис.грн.,
 - машини та обладнання - 12357 тис.грн., 
- транспортнi засоби - 257 тис.грн., 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 239 тис.грн.,
 - iншi основнi засоби - 84 тис.грн.,
 - МНМА - 21 тис.грн. 
Ступень зносу основних засобiв по групах (розраховується, як сума
зносу основних засобiв подiлено на первiсну вартiсть основних засобiв
на вiдповiдну дату помножено на 100 вiдсоткiв) становить:
 - ступень зносу основних засобiв :
 - будинки i споруди - 28,75%, 
- машини та обладнання - 35,07%, 
- транспортнi засоби - 37,58%, 
- iншi - 54,26%. 
Ступiнь використання основних засобiв виробничого та невиробничого
призначення (розраховується як частка мiж кiлькiстю основних засобiв,
якi використовуються та кiлькiстю наявних основних засобiв, помножено
на 100 вiдсоткiв) 
по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" становить 100%, 
по групi "Машини та обладнання" - 100%, 
по групi "Транспортнi засоби" становить - 100%, 
по групi "Iншi" становить - 100%. 
Дiапазони строкiв корисного використання основних засобiв в розрiзi
груп: 
Даннi сформованi таким чином: 
Група основних Дiапазон Умови
Засобiв строкiв використання 
Будинки та споруди 10-90 Використовуються протягом



робочого дня (8 
        годин), проводяться своєчаснi

ремонти
Машини та 2-50 Використовуються протягом 16
годин на добу, обладнання             
                                    проводяться поточнi ремонти з
метою 

        пiдтримки у робочому станi
Транспортнi засоби 5-10 Використовуються протягом
робочого дня (8 

        годин), працюють на знос,
проводяться замiни 

        запчастин та дрiбнi ремонти
Iншi  1-25 Використовуються весь перiод
експлуатацiї, 

        перiодично проводиться
профілактика
Змiна вартостi основних засобiв у 2012 роцi вiдбувалась внаслiдок
операцiй їх надходження та вибуття. 
Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв  на суму 21191 тис.
грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2754 тис. грн.
(капiтальнi ремонти будiвель та споруд);
 - машин та обладнання - 17419 тис. грн. (1541-4057 Штамп пробивки
отв. детали "Уголок декоративний", 700-4385 Штамп послідовний дет.
"Зажим" 1470-00.05.00.002, 1700-4355 Штамп послідовн. дет. "Кронштейн
стенки боковой", К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ, К-КТ ШТАМПОВ
НА ДЕТ, ГАЗОВИЙ СТІЛ,   МФУ Canon MF4430, КОМПЬЮТЕР СП-541, КОМПЬЮТЕР
СП-541, МОНИТОР TFT 24" Dell, 1625-4140 Штамп витяжки 2 дет. "Стол"
СК, 1625-4139 Штамп витяжки 1 дет. "Стол" СК, КОЛОНКА BOSCH КОТЕЛ
LUNA3 Comfort 1.310FiWTD27AME, 1601-4230 Штамп гибки детали
"Кронштейн стола задний" 1470-00.28.00.004 (-01), 7020-4030 Комплект
линійок на монопрес дет. "Щиток предохранительный" 600 та інші, а
також сума ремонтів);
 - транспортнi засоби - 474 тис. грн. (АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia  A5
Ambition, АВТОПОГРУЗЧИК Mitsubishi  FD35N);
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 191 тис.грн.
- інші основні засоби - 329 тис.грн.
- МНМА - 24 тис.грн.
Основнi засоби вилучаються з активiв у випадку продажу, безоплатної
передачi, лiквiдацiї та iншi. 
Протягом 2012 року вибуло основних засобiв  первiсною вартiстю 1049
тис.грн. знос - 960 тис.грн.: 
- машин та обладнання - 814 тис. грн., знос - 786 тис. грн.
(Холодильник Апшерон, АВТОМАТ ГВОЗДИЛЬНИЙ АВ 41167,
СНОЛ-1.ЕЛЕКТРОПІЧ, ЧАСИ ЕЛЕКТРОНІКА 706, ЕКСКАВАТОР ЕО 2621 3 4992,
ШТАМП ПОСЛЕД. ДЕТ. "НАКЛАДКА НИЖНЯ" 1790-4034, 238004         ШТАМП
ПОСЛЕДОВАТ.ДЕТ.)СКОБА)  1700-4165, 1700-4200Б Шт. последоват. дет.
"Кронщтейн" ДЖ1470-00-01-024/022, 1548-4028 Штамп пробивки отв. дет.
"Рамка" ДЖ 1470-26-10-01 зак № 239035 , RAVI 800X, ТОКАРНО-ВИНТО
Р СТ1М63, ТОКАРНЫЙ СТАНОК COMPASS 200/1000,
УНИВЕРС.ФРЕЗЕРН.СТ.ФУС-32, ШК 7, КООРДИНАТНО-РАСТОЧН СТ.2431, Г
ІЛЬОТИННІ НОЖНИЦІ Н481, 0829-4023 КОНДУКТОР ДЛЯ ПРАВКИ РЕШЕТКИ ЦЕЛ та
ін.)  - -  транспортнi засоби - 172 тис.грн.,



знос- 167 тис.грн. (АВТОМОБИЛЬ NISSAN MAXIMA АН 5805 СН, ГАЗ 3307-12
АН 5804 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН.
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 5 тис.грн., знос- 5
тис.грн.
- інші основні засоби - 56 тис.грн., знос - 0 тис.грн.
- МНМА - 2 тис.грн., знос - 2 тис.грн.
Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi, не має. 
Первiсна вартiсть оформлених у заставу основних засобiв для отримання
кредиту складає - 145138 тис. грн. (передавальнi пристрої,
автотранспорт, обладнання).
 Iнших обмежень на використання не має. Придбаних за рахунок
цiльового фiнансування основних засобiв не має. Основнi засоби, якi
одержанi за фiнансовою орендою або переданi в оперативну оренду не
має. 
Строк корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв у 2012 роцi
переглядався. Усi основнi засоби Товариства є його власнiстю.
Виходячи з цього ПАТ "ГРЕТА" належать складовi права власностi, а
саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами
основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi
договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування)
визначає термiн та умови не тiльки користування майном, а й
володiнням та розпорядженням ним. Основнi засоби Товариства має намiр
використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у
процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання
робiт, надання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у
iнших напрямках, що призводять (або приведуть) до економiчних вигод.
Товариством може бути здiйсненi модернiзацiї, модифiкацiї, добудова,
дообладнання та iн. об'єктiв основних засобiв, що приведе до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому
числi) збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. 
Для досягнення стратегічних цілей ПАТ "Грета" уклало контракт з
італійською компанією I.M.V. PRESSE на поставку монопресса загальною
вартістю 3 млн. євро (2,4 млн. євро - вартість преса, 600 тис. євро -
вартість митної очистки). Дане обладнання на території України не
проводиться. Обладнання компанії I.M.V. PRESSE так само набувають
компанії з відомими світовими брендами, що виробляють побутову
техніку. Оплата устаткування, згідно з контрактом, проводиться
щомісячними авансовими платежами. У травні - червні поточного року
проведено два авансові платежі на суму 120 тис. євро кожен.
Поставка обладнання планується на червень 2013р.
Придбання нового монопресса дозволить вирішити ряд завдань:
- збільшення обсягів виробництва;
- зростання продуктивності;
- заміна застарілого обладнання;
- небезпека зривів обсягів виробництва. В даний час ПАТ "ГРЕТА" вже
має один аналогічний монопресс. На даному монопрессе проводиться
велика кількість комплектуючих. Незапланована зупинка даного
обладнання з будь-якої причини може бути причиною значного скорочення
обсягів виробництва.
ПАТ "Грета" планує  розпочати  будівництво прибудови (модернізація
існуючої прибудови) до цеху газових плит для установки обладнання
(орієнтовна вартість будівництва 5 млн.грн.).
Для виробництва плит з новим дизайном на початку 2013 р. буде



укладений контракт на поставку нових штампів. Орієнтовна вартість
штампів складе 1 млн. євро.
Для збільшення обсягів виробництва продукції в даний час готується
приміщення для установки нового високотехнологічного конвеєра. На
даному конвеєрі будуть виготовлятися складні плити. Конвеєр буде
купуватися в Польщі. Орієнтовна вартість конвеєра 450 тис. євро.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Найбiльшими труднощами у роботi пiдприємства є перш за все втручання
у фiнансово-господарську дiяльнiсть товаровиробникiв контролюючих
органiв, цiновий хаос, повний розгул усiляких фiскальних мiр, що
породжують i провокують корупцiю i чиновницьке свавiлля, та iнше.
Метал для виробництва пiдприємство закуповує на ТОВ "Метiнвест" та в
Росiї в Лiпецку. Цiни на метал постiйно зростають. Цiна на сталь
рулонну вугдеродисту, з гарантiєю емалювання зросла майже на 10%,
бiльш як на 20% зросла цiна на стальоцинковану рулонну. Не меншою
проблемою адмiнiстрацiї є митниця. В митнiй практицi, як завжди,
багато бюрократизму та тяганини, вiдсутня чiтка робота iнспекторiв,
належна виконавча дисциплiна, що призводить не лише до значних втрат
робочого часу у товаровиробникiв, а й до немалих грошових витрат.
Однак незважаючи на всi проблеми, пiдприємство з поставленими
задачами справляється. У великiй мiрi цьому сприяють розробленi чiткi
механiзми впливу на ситуацiю, починаючи з удосконалення технологiї
виробництва, глибокого i детального аналiзу стану потенцiйних
замовникiв, до коригування цiнової полiтики та економiї коштiв та
матерiалiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2012 року було сплачено штрафiв на загальну суму 6,7 тис.
грн., в тому числi: 
- відшкодування судових витрат згідно рішення суду - 0,6 тис.грн.;
- залiзничнi послуги - 1,4 тис. грн.; 
- страхування - 0,6 тис. грн.; 
- iншi - 4,1 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансовий стан пiдприємства, його лiквiднiсть i платостпроможнiсть
безпосередньо залежать вiд того, наскiльки швидко засоби, вкладенi в
активи, перетворюються у "живi" грошi. Аналiзуючи баланс
пiдприємства, розрахувавши показники платостпоможностi i фiнансової
стiйкостi можна зробити наступнi висновки: 
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (межа: вiд 0,25 до 0,5): К
2007р.= 395,7 / 5280,6 = 0,075; К 2008р.= 970,0 / 30310,0 = 0,032; К
2009р.= 914,0 / 60176,0 = 0,015; К 2010р.=2646,0 / 53405,0 = 0,05; К
2011р.=2750,0 / 87184,0 = 0,03; К 2012р.=2823,0/59155,0=0,05
Аналiзуючи коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi протягом кiлькох рокiв,
можна зробити висновок, що вiн залишається практично на одному рiвнi
i пiдприємство навiть найменшу частину своїх зобов'язань не може
погасити негайно, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв у
пiдприємства та значну поточну кредиторську заборгованiсть. У 2012
роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi незначно збільшився на 0,02 у



порiвняннi з 2011 роком. 
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (межа: вiд 1,0 до 2,0): К 2007р.=
29649,4 / 18383,5 =1,61; К 2008р.= 52191,0 / 30310,0 =1,72; К 2009р.=
63691,0 / 60176,0 = 1,06; К 2010р.= 65543,0 / 53405,0 = 1,23; К
2011р.= 90190,0 / 87184,0 = 1,03; К 2012р.=134859,0/59155,0=2,28.
 Аналiз коефiцiєнту загальної лiквiдностi свiдчить, що протягом ряду
рокiв у пiдприємства було достатньо оборотних коштiв для погашення
своїх поточних зобов'язань. На протязi останнiх п'яти рокiв показник
досягнув оптимального значення. У 2012 роцi вiдностно 2011року
коефiцiент збільшився, що свiдчить про те, що на 1грн. позикових
коштiв приходиться 2,28 грн. власних коштiв. 
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (межа: вiд 0,25 до 0,5): К 2007р.=
57791,5 / 122621,7 = 0,47; К 2008р.= 61059,0 / 157105,0 = 0,39; К
2009р.= 75072,0 / 172631,0 = 0,44; К 2010р.= 90716,0 / 183074,0 = 0,5
К 2011р.= 118556,0 / 210312,0 = 0,56; К 2012р.=
140912,0/263172,0=0,54
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, показує питому вагу власного
капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiсть
пiдприємства. Цей показник трохи перевищує рекомендоване позитивне
значення, i свiдчить, що дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних
коштiв, та становить у 2012 роцi 0,54. Коефiцiєнт зменшився у
порiвняннi з 2011 роком на 0,02.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (межа: вiд 0,5 до 1,0): К 2007р.=
64830,2 / 57791,5 = 1,12; К 2008р.= 96046,0 / 61059,0 = 1,57; К
2009р.= 97559,0 / 75072,0 = 1,30; К 2010р.= 92358,0 / 90716,0 = 1,02;
К 2011р.= 91756,0/118556,0 = 0,77; К 2012р.=122260,0 /140912,0=0,87.

Коефіціент показує, скільки позикових коштів припадає на 1 власних
коштів (тобто на 1 гривню). Чим вище цей коефіцієнт, тим більше позик
у компанії і тим ризикованіше ситуація, яка може призвести в
кінцевому підсумку до банкрутства. Високий рівень коефіцієнта
відображає також потенційну небезпеку виникнення в організації
дефіциту коштів.
На пiдставi проведеного аналiзу можна вiдзначити, що робочого
капiталу не зовсiм достатньо для поточних потреб пiдприємства, але
фiнансовий стан ПАТ "Грета" в цiлому стiйкий i стабiльний.
Пiдприємство розвивається i має хорошi перспективи для подальшого
розвитку. Дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних i позикових
коштiв. Баланс можна вважати лiквiдним. Зважений пiдхiд до вибору
джерел фiнансування, детальний аналiз та оцiнка кожного етапу
iнвестицiйного проекту забезпечили високi показники
платостпроможностi i фiнансової стiйкостi. Для проведення
модернiзацiї обладнання пiдприємство користується мультивалютними
кредитами, одержаними у  ПАТ "ТАСкомбанку" та ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО".

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Зобов'язання по всiм договорам, укладеним у 2012 роцi було виконано.
У 2013 роцi планується реалiзувати (за ринками збуту): Україна -
140,0 тис.шт., Росiя - 220 тис.шт., Казахстан - 50 тис.шт.,
Узбекiстан - 1 тис.шт., Молдова - 2 тис.шт.  Очiкуваний дохiд вiд
реалiзацiї - 363 млн.грн.



Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
   У другій половині 2013 р. початку 2014 р. планується запустити у
виробництво продукцію з новим дизайном під новим брендом. Ця
продукція буде продаватися у високому ціновому сегменті.
Згідно стратегії компанії GRETA обсяги виробництва і реалізації
продукції до 2017 року будуть доведені 650 тис. штук в рік. В даний
час потужності підприємства дозволяють випускати 400 тис. штук в рік.
   У 2013 році плануються заходи що до розвитку галузей і сфери
діяльності, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення
економічного і соціального стану регіону. До них входять:
Впровадження нових технологій і технологічних процесів
(маловідходних, ресурсозберігаючих):
1. Автоматизувати процес виробництва деталей плити:
1.1. Впровадити технологію повного виготовлення деталі "Кожух
задній" на моно пресі
1.2. Впровадити технологію повного виготовлення деталі "Деко для
випічки" на моно пресі
1.3. Впровадити технологію повного виготовлення деталі "Фланець
крана" на автоматичному штампувальному комплексі
1.4. Впровадити нову технологію механізованого пакування
полімерних деталей плити в стреч - плівку на нових напівавтоматах
власного виробництва
1.5. Впровадити нову технологію механізованої перевіски "Корпуса"
духової шафи з лінії емалювання на випал із застосуванням нового
маніпулятора власного виробництва.
2. Підвищити потужність виробництва й впровадити технологію збірки
кранів із трубою колектора на новому напівавтоматі власного
виробництва
3. Впровадити нову технологію поєднаної гібки напівконтурів корпуса
духовки на новому напівавтоматі власного виробництва
4. Впровадити технологію спільного емалювання деталей "Деко для
жаріння" та "Куток верхній" з метою зниження часу роботи ділянки
емалювання
5. Впровадити технологію попереднього підігріву води перед
парогенератором ділянки пакування з метою зниження витрат газу
6. Підвищити потужність виробництва та впровадити технологію
зварювання вузла "Рама" на новому напівавтоматі власного виробництва
7. Впровадити технологію механізованого пакування плити в стреч -
плівку на збиральному конвеєрі
8. Впровадити технологію механізованого пакування противаги з
кронштейном плити на напівавтоматі власного виробництва
9. Впровадити технологію механізованої збірки та випробування
газопровода духової шафи з соплом та утримувачем сопла
10. Впровадити технологію застосування води по замкненому циклу в
системі водообороту ділянки виробництва пакування з полістиролу.
Освоєння нової продукції, у т.ч. продукції, що зазнала суттєвих
технологічних змін або заново впроваджена, удосконалена; придбання
нових машин і обладнання, оновлення фондів:
1. Впровадити виробництво напільних електричних та газоелектричних
плит за новою схемою заземлення
2. Впровадити виробництво та збирання напільних плит з новою
конструкцією ящика сушильного відсіку



3. Впровадити виробництво та збирання напільних плит з новою
конструкцією деталі "Корпус плити"
4. Виконати заміну кабельної високовольтної лінії потужністю 10 кВт
на підстанції складу готової продукції
5. Виконати модернізацію заводської телефонної станції з заміною на
нову цифрову міні АТС
6. Виконати модернізацію системи підігріву води для побутових потреб
у цехах заводу із заміною енергоємних котлів на нові
ресурсозберігаючі колонки
7. Виконати заміну та ввести в експлуатацію нові пасажирські ліфти в
адміністративній будівлі заводоуправління
8. Організувати нову ділянку збирання вузлів електричних та
газоелектричних плит
9. Збільшити місткість складу комплектуючих та обладнати новими
багатоярусними стелажами імпортного виробництва виробничі приміщення
10. Впровадити виробництво та збирання напільних плит з новою
конструкцією дна духової шафи
11. Виконати модернізацію системи опалення спорткомплексу із заміною
енергоємних котлів на нові ресурсозберігаючі
12. Впровадити збирання газових плит з новим вузлом "Тепловідводний
кожух"
13. Впровадити збирання електричних плит з ручкою перемикання
потужності нової конструкції та дизайну
14. Впровадити виробництво  нової моделі напільної трьохконфорочної
електроплити
15. Впровадити виробництво напільних плит з новою конструкцією
направляючих ящика сушильного
16. Освоїти виробництво нової моделі вбудованої двухпальникової
газової плити
17. Впровадити виробництво напільних газових плит з пальником духової
шафи нової конструкції імпортного виробництва
18. Виконати будівництво та організацію нової ділянки штампування
19. Виконати будівництво та організацію нової ділянки збирання
напільних плит
20. Збільшити потужність дільниці штампування та впровадити в
експлуатацію новий автоматичний штампувальний комплекс на базі моно
пресу  зусиллям 1000 т імпортного виробництва
21. Збільшити потужність ділянки збірки та впровадити в експлуатацію
новий збиральний конвеєр та випробування імпортного виробництва для
напільних плит
Заходи що до підвищення якості продукції (у т.ч. впровадження систем
керування на відповідність новим міжнародним стандартам ISO 9000,
14000, 9001 - 2009):
1. Впровадити випробування та контроль температури нагріву поверхні
напільних побутових плит у лабораторії заводу на новому стенді
власного виробництва
2. Впровадити нову систему маркування готової продукції відповідно
до європейських аналогів
3. Виконати сумісно з Італійським нотифікованим органом річний аудит
відповідності умов виробництва для серійного випуску плит за
європейськими стандартами
4. Впровадити виробництво побутових плит з газорозподільними вузлами
нової конструкції Італійського виробництва
5. Впровадити виробництво побутових плит з решіткою стола нової



конструкції турецького виробництва
6. Виконати організацію та ввести в експлуатацію нову виробничу
лабораторію контролю якості покриття
7. Покращити якість покривного емалювання та виконати укриття
камерою кабіни лінії покриття
8. Впровадити додаткові випробування на герметичність газових
комунікацій плит на збиральних конвеєрах
9. Впровадити нову технологію контролю якості полімерних покриттів
із застосуванням нових вимірювальних приладів
10. Впровадити виробництво побутових плит із застосуванням нового
теплоізоляційного матеріалу європейського виробництва

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались у звiтному
перiодi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Дата відкриття провадження у справі:  04.03.2011 г.
Сторони:   Позивач - ПАТ "ГРЕТА"  , Відповідач - ДПІ м. Дружківка
Зміст та розмір позовних вимог:   1 089 829 грн. - відміна
податкового повідомлення-рішення .
Сума  повернута ПАТ "ГРЕТА".
Найменування суду, в якому розглядається справа:   Вищий суд України
за скаргою ДПІ.
Поточний стан розгляду:  всі попередні рішення на користь ПАТ "ГРЕТА"
 
2. Дата відкриття провадження у справі:  04.03.2011 г.
Сторони:   Позивач - ПАТ "ГРЕТА"  , Відповідач - ДПІ м. Дружківка
Зміст та розмір позовних вимог:   712 073 грн. - відміна податкового
повідомлення-рішення .
Сума  повернута ПАТ "ГРЕТА".
Найменування суду, в якому розглядається справа:   Вищий суд України
за скаргою ДПІ.
Поточний стан розгляду:  всі попередні рішення на користь ПАТ "ГРЕТА"

3. Відповідачі - Фіз.особи- за крадіжкою продукції заводу Позивач -
ПАТ "ГРЕТА"
Сума  позову 230 000 грн. Справу розглянуто в Краматорському міському
суді, рішення про стягнення збитків винесено на користь заводу. Винні
засуджені. Збиток погашається частинами, займається виконавча служба.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Товариство протягом звiтного перiоду не користувалось платними
послугами консультантiв у сферi корпоративного управлiння чи
фiнансового менеджменту. 
Основнi показники дiяльностi підприємства, тис.грн.: 
2010 2011 2012 +/- до +/- до 

2011 року до2010 року



Дохiд вiд реалiзацiї 261999 325640 345288 +19648 +83289 
Чистий дохiд вiд 
реалiзацiї  250240  309267 345288  +36021 +95048 
Собiвартiсть 
реалiзованої 
продукцiї 197675 248288 279413 +31125 +8173
8 

Собiвартость реалiзованої продукцiї у 20121 роцi значно збiльшилася у
порiвняннi з минулим роком, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї та
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї збiльшився на 36021 тис. грн. та 19648
тис. грн. вiдповiдно. Також усi показники виросли у порiвняннi з 2010
роком: собiвартiсть реалiзованої продукцiї виросла на 81738 тис.
грн., дохiд вiд реалiзацiї зрос на 83289 тис. грн., чистий дохiд вiд
реалiзацiї зрос на 95048 тис. грн. Чистий прибуток за 2012 рiк склав
22356тис.грн., що менш   отриманого прибутку у 2011 роцi на 5484 тис.
грн.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

  116005.0001.Виробничого призначення   123636.000        0.000        0.000   116005.000   123636.000
   20588.000- будівлі та споруди    22849.000        0.000        0.000    20588.000    22849.000
   90439.000- машини та обладнання    95452.000        0.000        0.000    90439.000    95452.000
    1687.000- транспортні засоби     1899.000        0.000        0.000     1687.000     1899.000
    3291.000- інші     3436.000        0.000        0.000     3291.000     3436.000
     896.0002.Невиробничого призначен      909.000        0.000        0.000      896.000      909.000
     691.000- будівлі та споруди      684.000        0.000        0.000      691.000      684.000
     181.000- машини та обладнання      206.000        0.000        0.000      181.000      206.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      24.000- інші       19.000        0.000        0.000       24.000       19.000
  116901.000Усього   124545.000        0.000        0.000   116901.000   124545.000

Пояснення : Усi активи утримуються у належному станi.
 - будинки i споруди - проводяться поточнi ремонти, 
- машини i обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi
ремонти, технiчнi огляди, 
- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та
дрiбнi ремонти,
 - iншi - пiдтримуються у робочому станi.
 Основнi засоби Товариства представленi у такому виглядi: 
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012 р.
становить 188483 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифiкованi за групами   i
станом на 31.12.2012 року мають такий вигляд: Даннi сформованi таким чином:
 Група основних засобiв/первiсна вартiсть/нарахований знос/залишкова вартiсть
(тис. грн)
 - земельнi дiлянки - 2257/92/2165
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 33028/9496/23532 
- машин та обладнання - 147323/51670/95653 
- транспортних засоби - 3044/1144/1900
 - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 1566/706/860
 - iншi основнi засоби - 816/387/429 
- бiблiотечнi фонди - 6/6/0
 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 443/437/6 
Разом: 188483/63938/124545 
У 2012 роцi нараховано амортизацiї в сумi 13458 тис.грн., в тому числi за
групами: 
- будинки, споруди i передавальнi пристрої - 5000 тис.грн.,
 - машини та обладнання - 12357 тис.грн., 
- транспортнi засоби - 257 тис.грн., 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 239 тис.грн.,
 - iншi основнi засоби - 84 тис.грн.,
 - МНМА - 21 тис.грн. 
Ступень зносу основних засобiв по групах (розраховується, як сума зносу
основних засобiв подiлено на первiсну вартiсть основних засобiв на вiдповiдну
дату помножено на 100 вiдсоткiв) становить:
 - ступень зносу основних засобiв :
 - будинки i споруди - 28,75%, 
- машини та обладнання - 35,07%, 
- транспортнi засоби - 37,58%, 
- iншi - 54,26%. 
Ступiнь використання основних засобiв виробничого та невиробничого призначення



(розраховується як частка мiж кiлькiстю основних засобiв, якi використовуються
та кiлькiстю наявних основних засобiв, помножено на 100 вiдсоткiв) 
по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" становить 100%, 
по групi "Машини та обладнання" - 100%, 
по групi "Транспортнi засоби" становить - 100%, 
по групi "Iншi" становить - 100%. 
Дiапазони строкiв корисного використання основних засобiв в розрiзi груп: 
Даннi сформованi таким чином: 
Група основних Дiапазон Умови
Засобiв строкiв використання 
Будинки та споруди 10-90 Використовуються протягом робочого дня (8 

        годин), проводяться своєчаснi ремонти
Машини та 2-50 Використовуються протягом 16 годин на
добу, обладнання             
                                    проводяться поточнi ремонти з метою 

        пiдтримки у робочому станi
Транспортнi засоби 5-10 Використовуються протягом робочого дня (8 

        годин), працюють на знос, проводяться
замiни 

        запчастин та дрiбнi ремонти
Iншi  1-25 Використовуються весь перiод експлуатацiї,

        перiодично проводиться профілактика
Змiна вартостi основних засобiв у 2012 роцi вiдбувалась внаслiдок операцiй їх
надходження та вибуття. 
Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв  на суму 21191 тис. грн.: 
- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2754 тис. грн. (капiтальнi
ремонти будiвель та споруд);
 - машин та обладнання - 17419 тис. грн. (1541-4057 Штамп пробивки отв. детали
"Уголок декоративний", 700-4385 Штамп послідовний дет. "Зажим"
1470-00.05.00.002, 1700-4355 Штамп послідовн. дет. "Кронштейн стенки боковой",
К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ, К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ГАЗОВИЙ СТІЛ,
МФУ Canon MF4430, КОМПЬЮТЕР СП-541, КОМПЬЮТЕР СП-541, МОНИТОР TFT 24" Dell,
1625-4140 Штамп витяжки 2 дет. "Стол" СК, 1625-4139 Штамп витяжки 1 дет.
"Стол" СК, КОЛОНКА BOSCH КОТЕЛ LUNA3 Comfort 1.310FiWTD27AME, 1601-4230 Штамп
гибки детали "Кронштейн стола задний" 1470-00.28.00.004 (-01), 7020-4030
Комплект линійок на монопрес дет. "Щиток предохранительный" 600 та інші, а
також сума ремонтів);
 - транспортнi засоби - 474 тис. грн. (АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia  A5  Ambition,
АВТОПОГРУЗЧИК Mitsubishi  FD35N);
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 191 тис.грн.
- інші основні засоби - 329 тис.грн.
- МНМА - 24 тис.грн.
Основнi засоби вилучаються з активiв у випадку продажу, безоплатної передачi,
лiквiдацiї та iншi. 
Протягом 2012 року вибуло основних засобiв (узв'язку із ліквідацією та
реалізовано)первiсною вартiстю 1049 тис.грн. знос - 960 тис.грн.: 
- машин та обладнання - 814 тис. грн., знос - 786 тис. грн. (Холодильник
Апшерон, АВТОМАТ ГВОЗДИЛЬНИЙ АВ 41167, СНОЛ-1.ЕЛЕКТРОПІЧ, ЧАСИ ЕЛЕКТРОНІКА
706, ЕКСКАВАТОР ЕО 2621 3 4992, ШТАМП ПОСЛЕД. ДЕТ. "НАКЛАДКА НИЖНЯ" 1790-4034,
238004         ШТАМП ПОСЛЕДОВАТ.ДЕТ.)СКОБА)  1700-4165, 1700-4200Б Шт.
последоват. дет. "Кронщтейн" ДЖ1470-00-01-024/022, 1548-4028 Штамп пробивки
отв. дет. "Рамка" ДЖ 1470-26-10-01 зак № 239035 , RAVI 800X, ТОКАРНО-ВИНТОР
СТ1М63, ТОКАРНЫЙ СТАНОК COMPASS 200/1000, УНИВЕРС.ФРЕЗЕРН.СТ.ФУС-32, ШК 7, КО
ОРДИНАТНО-РАСТОЧН СТ.2431, ГІЛЬОТИННІ НОЖНИЦІ Н481, 0829-4023 КОНДУКТОР
ДЛЯ ПРАВКИ РЕШЕТКИ ЦЕЛ та ін.)
-  транспортнi засоби - 172 тис.грн., знос- 167 тис.грн. (АВТОМОБИЛЬ NISSAN
MAXIMA АН 5805 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН.
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 5 тис.грн., знос- 5 тис.грн.
- інші основні засоби - 56 тис.грн., знос - 0 тис.грн.
- МНМА - 2 тис.грн., знос - 2 тис.грн.



Первісна вартість основних засобів, переданних у заставу станом на
31.12.2012р. складає 145138 тис.грн. 
Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi, не має. Iнших обмежень на використання не має.
Строк корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв у 2012 роцi
переглядався. Усi основнi засоби Товариства є його власнiстю. Виходячи з цього
ПАТ "ГРЕТА" належать складовi права власностi, а саме правочини використання,
розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство
самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо
тимчасового користування) визначає термiн та умови не тiльки користування
майном, а й володiнням та розпорядженням ним. Основнi засоби Товариства має
намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у
процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт,
надання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках,
що призводять (або приведуть) до економiчних вигод. Товариством може бути
здiйсненi модернiзацiї, модифiкацiї, добудова, дообладнання та iн. об'єктiв
основних засобiв, що приведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх
використання (у тому числi) збiльшення строку використання), нiж попередньо
очiкувалось.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(140912.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(5198.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

      140912
        5198
        5198

      118556
        5198
        5198



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X       81939.00X X
Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306
вiд 30.08.2012

 20.000       60000.0030.08.2012 31.07.2017

Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306
вiд 30.08.2012    в валютi

 20.000       12139.0030.08.2012 31.07.2017

Короткостроковий кредит ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
№050612-КЛТМ вiд 05.06.2012

 19.000        8500.0005.06.2012 04.06.2013

Короткостроковий кредит ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
№050612-КЛТМ вiд 05.06.2012

 19.000        1300.0005.06.2012 04.06.2013

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X        3111.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X       37210.00X X
Усього зобов'язань X      122260.00X X
Опис: У складi iнших зобов'язань в сумi 37210 тис.грн.

мiститься:
  - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги в сумi 32756 тис.грн.
  - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних
авансiв в сумi 199 тис.грн.
  - поточнi зобов'язання за розрахунками зi
страхування  в сумi 429 тис.грн.
  - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати
працi  в сумi 647 тис.грн.
  - iншi поточнi зобов'язання  в сумi 3179 тис.грн.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній

формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Плити газ. 4-х 372615 штук       279541.00           97.80 363524 штук       335746.00           97.20



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3
   1 Сировина та  матеріали           85.00
   2 Заробітна плата            6.20



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

29.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.04.2012
19.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25

відсотків активів емітента 
19.04.2012

06.09.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

06.09.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012

10.04.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента 

10.04.2012



2010

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  2  1

20112  2  1
20123  2  1

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

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше Прийняття рішення про укладання ПАТ "ГРЕТА" в 2012 році кредитних  договорів. Прийняття рішення
про попереднє схвалення значних правочинів.

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  4

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 12

  1
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

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

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше Не можуть бути членами Ревізійної комісії

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  4

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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 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

Ні

Так

Так

Ні
Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так
Так

Ні

Ні

Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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 АТ

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

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

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

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

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше У зв'язку із дематеріалізацією акцій.

акціонерів
суду

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
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Адреса________________________________________________________________84205 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ М. ДРУЖКIВКА ВУЛИЦЯ

ЧАЙКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1

00153488
1411700000

112

         0

27.52

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --
Основні засоби:

залишкова вартість 030 116901 124545
первісна вартість 031 168341 188483
знос 032 ( 51440 ) ( 63938 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 120115 128313
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 17435 29718

готова продукція 130 2747 9413

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 27334 23594
первісна вартість 161 27334 23594
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 5411 10086

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         1199         1311

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 270 148
первісна вартість 011 884 888
накопичена амортізація 012 ( 614 ) ( 740 )

Інші фінансові інвестиції 045 2944 3620
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 155 130

Товари 140 145 174
Векселі одержані 150 12000 26160

за виданими авансами 180 19414 29227
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________571

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- 9800
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 63370 10200
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 24 199
з бюджетом 550 2132 1945

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 712 3179
Усього за розділом IV 620 87184 59155

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 210312 263172

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 5198 5198
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 9876 9876
Резервний капітал 340 1299 1299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 102183 124539
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

140912118556380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 500 61939
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 4072 1166
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

631054572480Усього за розділом III

зі страхування 570 385 429
з оплати праці 580 639 647
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19922 32756

з позабюджетних платежів 560 -- --

Основні засоби, тис.грн.                                                                                               
Групи основних засобів Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Залишок на кінець року

первісна (переоці-
нена) вартість знос первісна (переоці-
нена) вартість знос первісна (переоці-
нена) вартість знос

Земельні ділянки та будівлі 32531 9088 2754 50035285 9588

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 519 1445

в іноземній валюті 240 2231 1378
Інші оборотні активи 250 1607 2223
Усього за розділом II 260 90197 134859

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 210312 263172

у т.ч. в касі 231 1 1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 -- --

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



Машини та обладнання 13071840099 17419 81478612357 14732351670
Автотранспортні засоби 2742 1054 4741721672573044 1144
Меблі та вбудовані 
елементи інженерного 
обладнання та офісне 
обладнання та ін. 2350 1199 54463 7 3442831 1536
Разом 16834151440 21191 1049 96013458 18848363938
          
Для оцінки основних засобів у звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, Товариство використовує модель обліку по фактичним
витратам згідно МСФЗ 16 "Основні засоби". Основні засоби обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знецінення.
При визначенні наявності ознак можливого знецінення активів, підприємством розглядались наступні ознаки:
" зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалося;
" істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися
протягом звітного періоду, або очікувані найближчим часом;
" збільшення ринкової відсоткової ставки або зміна інших ринкових показників, що впливають на прибутковість підприємства;
" перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їхньою ринковою вартістю;
" старіння, що перевищує нормативне, або фізичне ушкодження активу, що суттєво вплинуло на ефективність його використання;
" істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі зміни в наступному періоді підприємства, що негативно
впливають на діяльність;
" наявність свідоцтв із даних звітності того, що ефективність активу є або буде гірше очікуваної.
На момент підготовки звітності за 2012 рік ознак можливого знецінення активів виявлено не було.
У зв'язку з підготовкою звітності згідно МСФЗ була проведена рекласифікація незавершеного будівництва до складу основних засобів.
Нематеріальні активи  Сума, тис.грн. Первісна вартість на початок року 884
Знос на початок року 614
Надійшло за рік 4
Нарахована амортизація за рік 126
Первісна вартість на кінець року 888
Знос на  кінець року 740
Балансова вартість на 31.12.2012148
Нематеріальні активи Товариства складаються з програмного забезпечення, товарних знаків, ліцензій тощо.
У зв'язку з підготовкою звітності згідно МСФЗ була проведена рекласифікація незавершеного будівництва до складу нематеріальних активів.

Фінансові інвестиції.

Згідно МСБО 39 фінансові інвестиції, що враховуються на балансі Підприємства класифіковані як фінансові активи, доступні для продажу. 
Станом на 31.12.2012р. у Товаристві обліковуються фінансові інвестиції на суму 3620 тис.грн., яка представляє собою внесок в статутний фонд
одного підприємства у розмірі 100%, та за національними стандартами відображається за вартістю, визначеною по методу участі в капіталі. Для
відображення у фінансовій звітності за МСФЗ вартість фінансових інвестицій визнана справедливою на дату балансу.
 
Запаси, тис.грн.

                      01.01.2012 31.12.2012
Виробничі запаси        17435       29718
Незавершене виробництво    155           130
Готова продукція        2747           9413
Товари                   145           174
Разом                    20482       39435

Неліквідних запасів, що не визнаються активами згідно МСФЗ, виявлено не було.
Коригувань статей запасів у зв'язку з представленням звітності згідно МСФЗ проведено не було.

Поточна дебіторська заборгованість, тис.грн.
                                                                               
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та послуги 01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки з вітчизняними покупцями                      27334       23594
Резерв сумнівних боргів -         -
Разом                                                      27334       23594

На дату балансу підприємство відображає поточну дебіторську заборгованість по чистій реалізаційній вартості. Резерв сумнівних боргів
створюється з використанням методу абсолютної суми заборгованості.
Товариство провело аналіз платоспроможності окремих дебіторів, сумнівної дебіторської заборгованості не виявлено.

                                                                                 
Iнша дебіторська заборгованість, тис.грн. 01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки по виданих авансах                  19414 29227
Розрахунки з бюджетом                          5411 10086
Iнша поточна дебіторська заборгованість          1199 1311
Разом                                          2602440624
 
Були проведені наступні коригування:



" Витрати майбутніх періодів перенесені до авансів виданих.

Векселі одержані відображені у фінансовій звітності за теперішньою вартістю, що визнана підприємством справедливою.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.
                                                                                

                                 01.01.2012 31.12.2012
Грошові кошти в національній валюті   519           1445
Грошові кошти в іноземній валюті   2231           1378

Власний капітал

На 01.01.2012р. статутний капітал ПАТ "Грета" становить 5198 тис.грн. На протязі 2012 року змін в статутному капіталі не відбувалося.
У складі іншого додаткового капіталу сума індексації основних засобів, проведених в попередніх періодах, на суму 9876 тис.грн.
Резервний капітал складає 1299 тис.грн.
Коригувань власного капіталу у зв'язку з представленням звітності згідно МСФЗ проведено не було.

Довгострокові зобов'язання.

У фінансовій звітності зобов'язання відображені відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи",
МСБО 39 "Фінансові інструменти визнання та оцінка" та інших МСБО.

                                                           01.01.2012 31.12.2012
Довгострокові кредити банків,  тис.грн.          500       61939

На кінець звітного року на балансі обліковується два довгострокових кредити АТ "ТАСкомбанк" зі строком погашення до 31.07.2017р.
Довгострокові кредити банків відображаються у фінансовій звітності за по первісній вартості, яка визнана підприємством справедливою.

Коригувань довгострокових зобов'язань у зв'язку з представленням звітності згідно МСФЗ проведено не було.
 Оренда

В 2012 році підприємство не виступало орендарем або орендодавцем майна.

 Відстрочені податки

Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується,  буде сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між балансовою
вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами, активів і зобов'язань. Відстрочені
податки на прибуток розраховуються по тимчасовим різницям з використанням балансового методу обліку.
Відстрочені податки були розраховані по всім тимчасовим різницям методом зобов'язань по балансу з використанням діючої ставки податку на
прибуток 21%.
                                                                                

                           01.01.2012 31.12.2012
Відстрочені податкові зобов'язання 4072 1166

Кредиторська заборгованість 
тис.грн.
Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками і підрядниками 01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками                     19922 32756

Поточна  кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості
отриманих активів або послуг. 
Короткостроковий кредит ПАТ Банк Кредит Днепр складає 9800 тис.грн. на кінець звітного періоду.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  перед АТ "ТАСкомбанк" складає 10200 тис.грн.
тис.грн.
Iнша кредиторська заборгованість

                 01.01.2012 31.12.2012
Аванси одержані             24 199
Розрахунки з бюджетом    2132 1945
Розрахунки зі страхування 385429
Розрахунки з оплати праці 639647
Разом                   3180 3220

Коригувань кредиторської заборгованості у зв'язку з представленням звітності згідно МСФЗ проведено не було.

Iнші поточні зобов'язання

 Iнші поточні зобов'язання складають на 01.01.2012 - 712 тис.грн., на 31.12.2012 - 3179 тис.грн. Було проведене коригування у зв'язку з
підготовкою звітності за МСФЗ: сюди були включено забезпечення на виплату відпусток працівникам.

Забезпечення і резерви



Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Аннєнков Віктор Захарович

Богданова Любов Михайлiвна

Підприємством нарахований один вид резервів - резерв відпусток на суму1515 тис.грн.
Цей резерв був перекласифікований у фінансовій звітності та відображений як довгострокові зобов'язання.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ

Одиниця виміру: тис. грн.

00153488
1411700000

         0

112

27.52

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       345288     --
Податок на додану вартість 015 (    --    ) (    --    )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       345288     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 279413 ) (    --    )
Валовий:
Прибуток 050        65875     --
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060         9275     --

Адміністративні витрати 070 ( 15984 ) (    --    )
Витрати на збут 080 ( 11687 ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 11991 ) (    --    )

Прибуток 100        35488     --

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110          677     --
Інші фінансові доходи 120           48     --
Інші доходи 130        24297     --
Фінансові витрати 140 ( 11759 ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 21624 ) (    --    )

Прибуток 170        27127     --

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

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

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230       251491     --
Витрати на оплату праці 240        28417     --
Відрахування на соціальні заходи 250        10499     --
Амортизація 260        13588     --
Інші операційні витрати 270        15335     --
Разом 280       319330     --

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300    519767808     --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    519767808     --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.04301000     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.04301000     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________ Аннєнков Віктор Захарович

Головний бухгалтер __________ Богданова Любов Михайлiвна

Iнші операційні доходи в сумі 9275 тис.грн.:
- Дохід від реалізації іноземної валюти 1359 тис.грн.
- Дохід від реалізації інших оборотних активів 4058тис.грн.
- Дохід від операційної курсової різниці 3258 тис.грн.
- Відшкодування раніше списаних активів 127 тис.грн.
- Дохід від списання кредиторської заборгованості 398 тис.грн.
- Iнші доходи від операційної діяльності 75тис.грн.
Iнші доходи в сумі 24297 тис.грн.:
- Дохід від неопераційної курсової різниці 11882 тис.грн.
- Iнші доходи від звичайної діяльності 12415 тис.грн.
Iнші фінансові доходи в сумі 48 тис.грн. -отримані відсотки.
Доходи від участі в капіталі - 677 тис.грн.
Iнші операційні витрати в сумі 11991 тис.грн.:
- Собівартість реалізованої іноземної валюти 461 тис.грн.
- Собівартість реалізованих виробничих запасів 3719 тис.грн.
- Втрати від операційної курсової різниці 5618 тис.грн.
- Втрати від знецінення запасів 1 тис.грн.
- Визнані пені, штрафи і неустойки 6,7 тис.грн.
- Iнші витрати операційної діяльності 2185,3 тис.грн.
Фінансові витрати - сплачені відсотки за кредитними угодами в сумі 11759 тис.грн.
Iнші витрати в сумі 21624 тис.грн.:
- Втрати від неопераційних курсових різниць 9617 тис.грн.
- Списання необоротних активів 7 тис.грн.
- Iнші витрати звичайної діяльності 12000 тис.грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

    --       22356220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

    --       22356190Прибуток

(    --    )( 4771 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ

Одиниця виміру: тис. грн.

00153488
1411700000

112

27.52

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       342447     --
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015        14932     --
Покупців і замовників авансів 020          199     --
Повернення авансів 030         2642     --
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035           49     --
Бюджету податку на додану вартість 040        32462     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060     --     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080           35     --

090       302247     --
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095        29218     --
Повернення авансів 100          107     --
Працівникам 105        23385     --
Витрат на відрядження 110          142     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --     --
Зобов'язань з податку на прибуток 120         7839     --
Відрахувань на соціальні заходи 125        12189     --
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         4669     --
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145         1248     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        11722     --
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        11722     --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190          677     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250        23878     --
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280       -23201     --
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300       -23201     --

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320        21842     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340         8819     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360         2310     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370        10713     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390        10713     --
Чистий рух коштів за звітний період 400         -766     --
Залишок коштів на початок року 410         2750     --
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420          839     --
Залишок коштів на кінець року 430         2823         2750

Генеральний директор __________ Аннєнков Віктор Захарович

Головний бухгалтер __________ Богданова Любов Михайлiвна

У р.080 "Iнші надходження" відображені надходження грошових коштів в
сумі 35 тис.грн. з відшкодування шкоди.
У р.145 "Iнші витрачання" відображені витрачання грошових коштів в
сумі 1248 тис.грн. за послуги банку.
У р. 360  "Iнші платежі" відображені витрачання грошових коштів в сумі
2310 тис.грн. на погашення кредитів банку.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ

Одиниця виміру: тис. грн.

00153488
1411700000

         0

112

27.52

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на початок
року 010         5198     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --         9876

7 8

        1299       102183

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      118556

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

        5198     --     --         9876         1299       102183     --     --       118556

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --        22356     --     --        22356

2013 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --        22356     --     --        22356

Залишок на кінець
року 300         5198     --     --         9876         1299       124539     --     --       140912

Богданова Любов Михайлiвна_______Головний бухгалтер

Аннєнков Віктор Захарович_______Генеральний директор

 Власний капітал
На 01.01.2012р. Статутний капітал ПАТ "Грета" становить 5198 тис.грн. На протязі 2012 року змін в статутному капіталі не відбувалося.
У складі іншого додаткового капіталу сума індексації основних засобів, проведених в попередніх періодах, на суму 9876 тис.грн.
Резервний капітал складає 1299 тис.грн.
Коригувань власного капіталу у зв'язку з представленням звітності згідно МСФЗ проведено не було.



Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, 
що закiнчився 31 грудня 2012 року

1. Загальна iнформацiя

Публiчне акцiонерне товариство "ГРЕТА" (iдентифiкацiйний код 00153488) створено шляхом перейменування Вiдкритого акцiонерного
товариства "ГРЕТА" та є правонаступником всiх його прав та обов'язкiв.
Статутний капiтал Товариства становить 5 197 678,08 грн.
Статутний капiтал Товариства подiлений на 519767808 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривня кожна. Акцiї товариства iснують
виключно в бездокументарнiй формi.
Пiдприємство знаходиться за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Чайковського, буд 1
Основними видами дiяльностi є:
" Виробництво неелектричних побутових приладiв;
" Виробництво електричних побутових приладiв;
" Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;
" Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
" Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;
" Неспецiалiзована оптова торгiвля;

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО).
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським
законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою.
Пiдприємство вибирає дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Перша звiтнiсть по МСФЗ - за 2013 рiк. Пiдприємство складає баланс станом на
01.01.2012 згiдно з вимогами МСФЗ i попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк iз застосуванням МСФЗ, якi будуть дiяти на 31.12.2013 року. 
Товариство керується листом Нацiонального банка України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд
07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Трансформацiя статей фiнансової звiтностi зроблена у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення звiтностi у
вiдповiднiсть iз МСФЗ.
Основнi змiни в порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю Товариства вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку полягають у
перекласифiкацiї статей активiв та зобов'язань згiдно з МСФЗ.
Трансформацiя балансу представлена наступним чином:
 

Стаття На 31 грудня 2012 року
значення за ПБО вплив переходу на МСФЗ значення за МСФЗ

АKТИВ _ _ _
Необоротнi активи _ _ _
Нематерiальнi активи: _ _ _
залишкова вартiсть 148 148
первiсна вартiсть 888 888
накопичена амортизацiя 740 740
незавершенi капiтальнi iнвестицiї 317 -317  
Основнi засоби:  
залишкова вартiсть 124228 317 124545
первiсна вартiсть 188166 317 188483
знос 63938 63938
Довгостроковi бiологiчнi активи:  
справедлива (залишкова) вартiсть  
первiсна вартiсть  
накопичена амортизацiя  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств  
iншi фiнансовi iнвестицiї 3620 3620
Довгострокова фiнансова заборгованiсть  
Iнша довгострокова заборгованiсть  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  
Вiдстроченi податковi активи  
Iншi необоротнi активи  
Гудвiл  
Усього необоротних активiв 128313 0 128313
Оборотнi активи _ _ _
Виробничi запаси 29718 _ 29718
Поточнi бiологiчнi активи _ _ _

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



Незавершене виробництво 130 _ 130
Готова продукцiя 9413 _ 9413
Товари 174 _ 174
Векселi одержанi 26160 _ 26160
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: _  
чиста реалiзацiйна вартiсть 23594 23594
первiсна вартiсть 23594 _ 23594
резерв сумнiвних боргiв 0 _ 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: _  
з бюджетом 10086 _ 10086
за виданими авансами 29218 9 29227
з нарахованих доходiв 0 _ 0
iз внутрiшнiх розрахункiв _ _  
Iнша поточна фiнансова заборгованiсть _  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1311 _ 1311
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0 _ 0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: _  
в нацiональнiй валютi 1445 _ 1445
у тому числi в касi 1 _ 1
в iноземнiй валютi 1378 _ 1378
Iншi оборотнi активи 2223 _ 2223
Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу _ _ _
Усього оборотних активiв 134850 134859
Витрати майбутнiх перiодiв 9 -9 0
Баланс 263172 0 263172
ПАСИВ _ _ _
Власний капiтал _ _ _
Статутний капiтал 5198 5198
Пайовий капiтал _ _ _
Додатковий вкладений капiтал _ _ _
Iнший додатковий капiтал 9876 _ 9876
Резервний капiтал 1299 1299
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 124539 0 124539
Неоплачений капiтал _ _ _
Вилучений капiтал _ _ _
Усього власний капiтал 140912 0 140912
Забезпечення виплат персоналу 1515 -1515 0
Цiльове фiнансування 0 0 0
Довгостроковi зобов'язання  
Усьго за роздiлом II 1515 -1515  
Довгостроковi кредити банкiв 61939 61939
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання _ _ _
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1166 _ 1166
Довгостроковi забезпечення 0 0 0
Iншi довгостроковi зобов'язання 0 0 0
Усього довгострокових зобов'язань 63105 63105
Поточнi зобов'язання _ _ _
Kороткостроковi кредити банкiв 9800 9800
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 10200 _ 10200
Векселi виданi 0 0
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання _ _ _
Kредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 32756 32756
Зобов'язання з одержаних авансiв 199 0 199
Iншi зобов'язання _ _ _
в тому числi _ _ _
з бюджетом 1945 1945
з позабюджетних платежiв 0 0
зi страхування 429 429
з оплати працi 647 647
з учасниками _ _ _
iз внутрiшнiх розрахункiв _ _ _
Поточнi забезпечення 0 0 0
Iншi поточнi зобов'язання 1664 1515 3179
Зобов'язання, прямо пов'язанi з активами, класифiкованими як утримуванi для продажу _ _ _
Усього поточних зобов'язань 57640 1515 59155
Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0
Баланс 263172 0 263172                                                                                  

      

 
2. Облiкова полiтика

2.1. Основи надання фiнансової звiтностi



Основа ведення бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до  Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансової звiтностi", Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, iншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.
Фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складається на основi  iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi
Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (коригування) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.                                                                                                                                                                                                                                           З
емельнi дiлянки;
" Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
" Машини та обладнання;
" Транспортнi засоби;
" Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
" Iншi основнi засоби;
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому економiчнi вигоди вiд його
використання i вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка мiстить у собi вартiсть придбання та всi витрати, пов'язанi з доставкою i
доведенням об'єкта до стану, придатного до експлуатацiї. Пiсля первiсного визнання як активу об'єкт основних засобiв облiковується по
собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, що приводять до збiльшення майбутнiх
економiчних вигiд вiд його використання. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду
по мiрi їх виникнення.
Об'єктом амортизацiї є вартiсть необоротного матерiального активу, крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом, виходячи зi строку їх корисного використання.
Амортизацiя капiтальних витрат на розвiдку i оцiнку родовищ, гiрничо-капiтальних розкривних робiт нараховується iз застосуванням
виробничого методу.
Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту вводу в експлуатацiю.
Амортизацiя малоцiнних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 % його
вартостi.
На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. У випадку виявлення
будь-яких ознак знецiнення пiдприємство проводить оцiнку вартостi активу, що вiдшкодовується. Якщо немає пiдстав вважати, що вигоди вiд
використання  активу перевищують вартiсть його реалiзацiї, то вартiстю вiдшкодування активу вважається вартiсть його реалiзацiї (i навпаки).
Якщо вартiсть вiдшкодування активу менше, нiж його балансова вартiсть, балансова вартiсть повинна бути зменшена до вартостi, що
вiдшкодовується. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу витрат звiтного перiоду зi збiльшенням у
балансi суми зносу основних засобiв. Сума вигiд вiд вiдновлення корисностi об'єкта основних засобiв вiдображається як визнання доходу з
одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобiв.
Для оцiнки основних засобiв у звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами, Товариство використовує модель облiку по фактичним
витратам згiдно МСФЗ 16 "Основнi засоби": пiсля визнання як активу об'єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

2.5. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Товариства вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований i утримується пiдприємством з метою
використання протягом перiоду бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або надання в оренду iншим особам.
Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигiд,
пов'язаних з його використанням, i його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням або створенням, визнаються витратами
того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть придбаного
нематерiального активу складається iз витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням i доведенням до стану, придатного для використання
по призначенню.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з удосконалюванням цих нематерiальних активiв, якi
приведуть до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд.
Пiсля первiсного визнання як активу об'єкт облiковується по собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується, прямолiнiйним методом.
На кожну дату складання балансу пiдприємство оцiнює наявнiсть ознак, що вказують на можливе знецiнення нематерiального активу. У випадку
виявлення будь-якої ознаки знецiнення визначається вартiсть вiдшкодування нематерiального активу подiбно до методики знецiнення основних
засобiв.
Витрати, пов'язанi з розвiдкою i оцiнкою родовищ, пiдприємство облiковує на балансi в якостi нематерiального активу. 
У звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами, Товариство вiдображає нематерiальнi активи за умови, що будуть отриманi очiкуванi
економiчнi вигоди вiд використання активу, та облiковує їх по фактичнiй вартостi, якщо цю вартiсть можна достовiрно вимiряти. 

2.6.Запаси

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ 2, у бухгалтерському облiку - вiдповiдно до П(С)БО 9
"Запаси".
Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їхнiм
використанням, i їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Собiвартiсть придбаних запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їхнiм придбанням.
Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, палива, МБП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї проводити по методу ФIФО.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi по первiсної вартостi.
           
2.7.Дебiторська заборгованiсть



Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям i iншим особам на одержання коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей
фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (погашення очiкується протягом поточного року або операцiйного
циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).
Дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бути
достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за реалiзованi продукцiю, товари, роботи, послуги, необоротнi активи визнається активом одночасно з
визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первiснiй вартостi.
На дату балансу пiдприємство вiдображає поточну дебiторську заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Для чого визначає величину
сумнiвних боргiв, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Визначена в такий спосiб величина сумнiвних боргiв на дату балансу
становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту ж дату.

2.8. Зобов'язання i резерви

Визнання зобов'язань i забезпечень у звiтностi Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ 37, МСБЗ 39.
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому
внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу
звiтного перiоду.
Поточна  кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi
отриманих активiв або послуг.
Довгостроковi зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю.
Товариство визнає як резерви - резерв  вiдпусток, що  формується один раз на рiк на дату балансу, виходячи з фактичної суми вiдпусток за
попереднiй перiод i планової кiлькостi днiв вiдпусток по пiдприємству.

2.9. Фiнансовi iнвестицiї

У фiнансовiй звiтностi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi згiдно з МСБО 39.
Придбанi фiнансовi iнвестицiї зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю.
Подальша оцiнка фiнансових iнвестицiй проводиться по справедливiй вартостi на дату балансу, або по собiвартостi з урахуванням зменшення
корисностi у випадку, якщо справедливу вартiсть неможливо достовiрно визначити.

2.10. Винагороди працiвникам

Усi винагороди працiвникам у Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБЗ 19.
В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соцiальний внесок за своїх працiвникiв, у розмiрi передбаченому
Законодавством України.
В Товариствi застосовується форми i системи оплати працi у вiдповiдностi з умовами колективного договору.

2.11. Витрати по податку на прибуток

Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБЗ 12 .
Витрати по податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на
прибуток. 
Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового
законодавства України.
Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується,  буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами, активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки на прибуток розраховуються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу облiку.
Вiдстрочений податок розраховується по податкових ставках, якi, як очiкується, будуть застосованi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або
погашенi зобов'язання, або про введення яких у дiю в найближчому майбутньому було достеменно вiдомо за станом на звiтну дату.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання приводяться в балансi в сумi визначених
активiв i зобов'язань, справедливих на 31 грудня попереднього року без їхнього обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.
2.12.Власний капiтал

Власний капiтал включає:
" статутний капiтал;
" iнший додатковий капiтал;
" резервний капiтал.
Статутний капiтал мiстить у собi внески учасникiв. У складi iншого додаткового капiталу сума iндексацiї основних засобiв, проведених в
попереднiх перiодах.

2.13. Сегменти

Iнформацiя по сегментах розкриває iнформацiю про фiнансовi показники сегментiв, класифiкованих за ознакою виду продукцiї.
Iнформацiя мiстить в собi наступнi данi господарського сегмента:
" сегментний виторг для кожного звiтного сегмента;
" сегментний результат для кожного звiтного сегмента;
" загальна балансова сума активiв сегмента для кожного звiтного сегмента;
" сегментнi зобов'язання для кожного звiтного сегмента;
" сумарнi витрати, понесенi протягом перiоду для придбання довгострокових сегментних активiв для кожного сегмента, що пiдлягає
вiдображенню у звiтах;
" загальна сума витрат, включена в сегментний результат для амортизацiї активiв сегмента за перiод для кожного звiтного сегмента;
" загальна сума iстотних негрошових витрат, крiм амортизацiї, для яких потрiбне окреме розкриття, якi включалися у витрати сегмента i,
таким чином, вiднiмалися при вимiрi результату сегмента;
" сукупна частка пiдприємства в чистому прибутку або збитках асоцiйованих компанiй, спiльних пiдприємств, або iнших iнвестицiях,
врахованих згiдно з методом участi в капiталi, якщо практично всi операцiї цих асоцiйованих компанiй здiйснюються в рамках цього одного



сегмента.

Товариство розкриває iнформацiю по сегментах вiдповiдно до МСБЗ 14.

2.14. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати

Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi  i осiб  уповноважених пiдписувати звiтнiсть. При складаннi
фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, i при наявностi таких вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБЗ 10.

2.15. Форми фiнансової звiтностi

Товариство надає фiнансову звiтнiсть по формах, що затвердженi в Українi за П(С)БО, але по статтях, якi вiдповiдають рекомендацiям МСБЗ 1.
Баланс складається методом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi. 
Звiт про фiнансовi результати складається методом розподiлу витрат за функцiональною ознакою.
Iнформацiя по сегментах надана у Примiтках до фiнансової звiтностi.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до вимог про розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБЗ/МСФЗ.
3. Примiтки до звiту про фiнансовi результати

3.1. Дохiд вiд основної дiяльностi. 
За звiтний перiод,                                        тис. грн.

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 345288
Разом                                                                  345288
Було скориговано суму доходу вiд реалiзацiї продукцiї на суму ПДВ.
Коригувань чистого доходу у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.

3.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї.  
За звiтний перiод,                                      тис. грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)(279413)
Разом                                                        (279413) Коригувань собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у зв'язку з представленням
звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.
   
3.3. Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи.
                                                                                                     За звiтний перiод,                  тис. грн.
Операцiйна курсова рiзниця             3258
Реалiзацiя iнших оборотних активiв     4058
Iншi операцiйнi доходи                 1959
Неоперацiйна курсова рiзниця          11882
Iншi доходи                           12415
Разом                               33572

3.4. Iншi фiнансовi доходи, доходи вiд участi в капiталi.
За звiтний перiод,             тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи                48
Доходи вiд участi в капiталi        677
Разом                               725
Доход вiд участi в капiталi отриманий вiд перерахунку внеску в асоцiйованi пiдприємства по методу участi в капiталi.
Коригувань iншого операцiйного доходу та фiнансового доходу у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.

3.5. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут.

Адмiнiстративнi витрати складають 15984 тис.грн., витрати на збут - 11687 тис.грн. Коригувань цих витрат у зв'язку з представленням звiтностi
згiдно МСФЗ проведено не було.

3.6. Iншi операцiйнi витрати та iншi витрати.
За звiтний перiод,                тис. грн.

Операцiйна курсова рiзниця               (5618)
Реалiзацiя iнших оборотних активiв       (3719)
Штрафи, пенi, неустойки                     (7)
Iншi операцiйнi витрати                  (2647)
Неоперацiйна курсова рiзниця             (9617)
Списання необоротних активiв                (7)
Iншi витрати                            (12000)
Разом                                   (33615)  
3.7. Фiнансовi витрати.

За звiтний перiод,                тис. грн.
Проценти                                (11759)
Разом                                   (11759) Коригувань iнших операцiйних витрат та фiнансових витрат у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ
проведено не було.

3.8. Елементи операцiйних витрат.

Показник Сума,                 тис. грн.
Матерiальнi витрати                 251491
Витрати на оплату працi              28417
Вiдрахування на соцiальнi заходи 10499



Амортизацiя                          13588
Iншi операцiйнi витрати              15335
Разом                             319330

3.9. Витрати з податку на прибуток.
                                  тис. грн.
Поточний податок на прибуток         (7677)
Вiдстрочений податок на прибуток   2906
Дiюча ставка податку на прибуток в Українi становить 21%.
За 2012 рiк вiдбулося зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань на 2906 тис.грн.
 
4. Примiтки до Балансу

4.1. Основнi засоби
                                               тис.грн.                                                                                               
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року

первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос

Земельнi дiлянки та будiвлi 32531 9088 2754 500 35285 9588
Машини та обладнання 130718 40099 17419 814 786 12357 147323 51670
Автотранспортнi засоби 2742 1054 474 172 167 257 3044 1144
Меблi та вбудованi елементи iнженерного обладнання та офiсне обладнання та iн. 2350 1199 544 63 7 344 2831 1536
Разом 168341 51440 21191 1049 960 13458 188483 63938
          
Для оцiнки основних засобiв у звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами, Товариство використовує модель облiку по фактичним
витратам згiдно МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецiнення.
При визначеннi наявностi ознак можливого знецiнення активiв, пiдприємством розглядались наступнi ознаки:
" зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на суттєво бiльшу величину, нiж очiкувалося;
" iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє пiдприємство, що вiдбулися
протягом звiтного перiоду, або очiкуванi найближчим часом;
" збiльшення ринкової вiдсоткової ставки або змiна iнших ринкових показникiв, що впливають на прибутковiсть пiдприємства;
" перевищення балансової вартостi чистих активiв пiдприємства над їхньою ринковою вартiстю;
" старiння, що перевищує нормативне, або фiзичне ушкодження активу, що суттєво вплинуло на ефективнiсть його використання;
" iстотнi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi змiни в наступному перiодi пiдприємства, що негативно
впливають на дiяльнiсть;
" наявнiсть свiдоцтв iз даних звiтностi того, що ефективнiсть активу є або буде гiрше очiкуваної.
На момент пiдготовки звiтностi за 2012 рiк ознак можливого знецiнення активiв виявлено не було.
У зв'язку з пiдготовкою звiтностi згiдно МСФЗ була проведена рекласифiкацiя незавершеного будiвництва до складу основних засобiв.

4.2. Нематерiальнi активи
                                                                                         

Сума                           тис.грн.   
Первiсна вартiсть на початок року 884
Знос на початок року             614
Надiйшло за рiк                      4
Нарахована амортизацiя за рiк     126
Первiсна вартiсть на кiнець року 888
Знос на  кiнець року             740
Балансова вартiсть на 31.12.2012 148

Нематерiальнi активи Товариства складаються з програмного забезпечення, товарних знакiв, лiцензiй тощо.
У зв'язку з пiдготовкою звiтностi згiдно МСФЗ була проведена рекласифiкацiя незавершеного будiвництва до складу нематерiальних активiв.
4.3.Фiнансовi iнвестицiї.

Згiдно МСБО 39 фiнансовi iнвестицiї, що враховуються на балансi Пiдприємства класифiкованi як фiнансовi активи, доступнi для продажу. 
Станом на 31.12.2012р. у Товариствi облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 3620 тис.грн., яка представляє собою внесок в статутний фонд
одного пiдприємства у розмiрi 100%, та за нацiональними стандартами вiдображається за вартiстю, визначеною по методу участi в капiталi. Для
вiдображення у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ вартiсть фiнансових iнвестицiй визнана справедливою на дату балансу.
 
4.4.Запаси.
                               тис.грн.

                   01.01.2012 31.12.2012
Виробничi запаси        17435 29718
Незавершене виробництво      155 130
Готова продукцiя         2747 9413
Товари                     145 174
Разом                    20482 39435

Нелiквiдних запасiв, що не визнаються активами згiдно МСФЗ, виявлено не було.
Коригувань статей запасiв у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.

4.5. Поточна дебiторська заборгованiсть



                                                                                 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги 01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки з вiтчизняними покупцями                        27334 23594
Резерв сумнiвних боргiв                                            - -
Разом                                                        27334 23594
На дату балансу пiдприємство вiдображає поточну дебiторську заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв
створюється з використанням методу абсолютної суми заборгованостi.
Товариство провело аналiз платоспроможностi окремих дебiторiв, сумнiвної дебiторської заборгованостi не виявлено.

                                             тис.грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть      01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки по виданих авансах            19414 29227
Розрахунки з бюджетом                     5411 10086
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть     1199 1311
Разом                                    26024 40624

Були проведенi наступнi коригування:
" Витрати майбутнiх перiодiв перенесенi до авансiв виданих.
Векселi одержанi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за теперiшньою вартiстю, що визнана пiдприємством справедливою.

4.6.Грошовi кошти та їх еквiваленти
                                             тис.грн.

                                 01.01.2012 31.12.2012
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi          519 1445
Грошовi кошти в iноземнiй валютi         2231 1378

4.7. Власний капiтал
На 01.01.2012р. статутний капiтал ПАТ "Грета" становить 5198 тис.грн. На протязi 2012 року змiн в статутному капiталi не вiдбувалося.
У складi iншого додаткового капiталу сума iндексацiї основних засобiв, проведених в попереднiх перiодах, на суму 9876 тис.грн.
Резервний капiтал складає 1299 тис.грн.
Коригувань власного капiталу у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.

4.8. Довгостроковi зобов'язання.
У фiнансовiй звiтностi зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи",
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти визнання та оцiнка" та iнших МСБО.
                                       тис.грн.

                         01.01.2012 31.12.2012
Довгостроковi кредити банкiв      500 61939
На кiнець звiтного року на балансi облiковується два довгострокових кредити АТ "ТАСкомбанк" зi строком погашення до 31.07.2017р.
Довгостроковi кредити банкiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за по первiснiй вартостi, яка визнана пiдприємством справедливою.
Коригувань довгострокових зобов'язань у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.

4.9. Оренда
В 2012 роцi пiдприємство не виступало орендарем або орендодавцем майна.

4.10. Вiдстроченi податки
Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується,  буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами, активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки на прибуток розраховуються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу облiку.
Вiдстроченi податки були розрахованi по всiм тимчасовим рiзницям методом зобов'язань по балансу з використанням дiючої ставки податку на
прибуток 21%.
                                                                              

                                 01.01.2012 31.12.2012
Вiдстроченi податковi зобов'язання         4072 1166

4.11. Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з постачальниками i пiдрядниками
                                                             тис.грн.
                                                     01.01.2012 31.12.2012
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками i пiдрядниками 19922 32756

Поточна  кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi
отриманих активiв або послуг. 
Короткостроковий кредит ПАТ Банк Кредит Днепр складає 9800 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  перед АТ "ТАСкомбанк" складає 10200 тис.грн.

Iнша кредиторська заборгованiсть
                             тис.грн.

                   01.01.2012 31.12.2012
Аванси одержанi               24 199
Розрахунки з бюджетом     2132 1945
Розрахунки зi страхування  385 429
Розрахунки з оплати працi  639 647
Разом                     3180 3220
Коригувань кредиторської заборгованостi у зв'язку з представленням звiтностi згiдно МСФЗ проведено не було.



4.12. Iншi поточнi зобов'язання

 Iншi поточнi зобов'язання складають на 01.01.2012 - 712 тис.грн., на 31.12.2012 - 3179 тис.грн. Було проведене коригування у зв'язку з пiдготовкою
звiтностi за МСФЗ: сюди було включено забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам.

4.13. Забезпечення i резерви
Пiдприємством нарахований один вид резервiв - резерв вiдпусток на суму 1515 тис.грн.
Цей резерв був перекласифiкований у фiнансовiй звiтностi та вiдображений як довгостроковi зобов'язання.

5. Iншi примiтки
5.1.  Змiна облiкової полiтики
Датою переходу на МСФЗ Товариством  було 1 сiчня 2012 року. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк представлена за облiковою полiтикою вiдповiдно до вимог МСФЗ. Змiн облiкової полiтики не було.

5.2.  Виправлення помилок
Виправлень помилок попереднiх перiодiв не було. 

5.3.Сегменти
Товариство видiляє наступнi звiтнi сегменти:
1. Бiзнес-сегменти (первинний формат звiтностi):
" Виробництво побутових приладiв
2. Географiчнi сегменти (вторинний формат звiтностi).
Показники звiтних сегментiв вiдображенi у додатку до цих Примiток.

5.4.  Умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики
Умови господарської дiяльностi
Економiцi України властивi деякi риси нестабiльностi. Економiчна перспектива України та розвиток промислових галузей багато в чому
залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв i грошової полiтики, що вживаються Урядом, а так само стабiльностi
фiскальної, правової i полiтичної систем.
Оподатковування
Українське податкове законодавство допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Iнтерпретацiя керiвництвом Товариства даного
законодавства стосовно до операцiй i дiяльностi Товариства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. В результатi можуть бути
донарахованi податки, пенi, штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати 3 календарних роки. 
 На думку керiвництва, станом на 31 грудня 2012 року вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi коректно, ймовiрнiсть збереження
фiнансового становища, у якiм перебуває Товариство у зв'язку з податковим законодавством, є високою. Для тих випадкiв, коли, на думку
керiвництва, iснують сумнiви у збереженнi зазначеного положення Товариства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання.
Судовi позови
В ходi звичайної дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв, а також звертається до суду.
Керiвництво Товариства вважає, що жоден iз цих позовiв, окремо або в сукупностi, не має значного впливу на фiнансове становище або результати
дiяльностi Товариства.

5.5.  Фiнансовi ризики
В процесi своєї господарської дiяльностi Товариство пiддається ряду фiнансових ризикiв, зокрема основний ризик полягає в змiнi цiн на
продукцiю. Загальна полiтика Товариства з управлiння ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для фiнансових
операцiй пiдприємства.
Товарний ризик. 
Поточний або майбутнiй прибуток Товариства може пiддатися негативному впливу змiни ринкових цiн та змiни попиту на продукцiю.
Кредитний ризик 
 Для пiдприємства основним фiнансовим iнструментом, який пiддається кредитному ризику, є дебiторська заборгованiсть. Товариство мiнiмiзує
свiй кредитний ризик шляхом укладення договорiв по значним угодам з покупцями, що мають вiдповiднi кредитнi iсторiї та досить надiйнi. Iншi
статтi фiнансової звiтностi не пiдданi кредитному ризику.
Кошти розмiщаються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний ризик дефолту.

5.6.  Подiї пiсля дати балансу
Значних подiй пiсля дати балансу, що можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть Товариства, не вiдбулося.

5.7.  Затвердження фiнансових звiтiв

Фiнансовi звiти затвердженi   i дозволенi до опублiкування 

Генеральний директор ПАТ "Грета"                       В.З.Анненков
Додаток
до Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, 
що закiнчився 31 грудня 2012 року

Показники прiоритетних звiтних бiзнес сегментiв

Найменування показникаНайменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Виробництво побутових приладiв
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк

1 3 4 5 6 7 8
1. Доходи звiтних сегментiв: Сегментний виторг 354563 490825 354563 490825
Фiнансовi доходи звiтних сегментiв 725 74 725 74
з них: доходи вiд участi в капiталi, якi безпосередньо стосуються звiтного сегмента 677 68 677 68
Iншi доходи 24297 4787 24297 4787



Усього доходiв звiтних сегментiв 379585 495686 379585 495686
Нерозподiленi доходи х х  
з них: доходи вiд операцiйної дiяльностi х х  
фiнансовi доходи х х  
надзвичайнi доходи х х  
Усього доходiв пiдприємства 379585 495686 379585 495686
2. Витрати звiтних сегментiв: Витрати операцiйної дiяльностi 279413 248288 279413 248288
з них: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг): зовнiшнiм покупцям 279413 248288 279413 248288
iншим звiтним сегментам  
Адмiнiстративнi витрати 15984 11971 15984 11971
Витрати на збут 11687 9410 11687 9410
Iншi операцiйнi витрати 11991 185759 11991 185759
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв 11759 9950 11759 9950
з них: витрати вiд участi в капiталi, якi безпосередньо можна вiднести до звiтного сегмента 651 651
Iншi витрати 21624 1635 21624 1635
Усього витрат звiтних сегментiв 352458 467013 352458 467013
Нерозподiленi витрати х х 4771 833 4771 833
з них: адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати операцiйної дiяльностi, не розподiленi на звiтнi сегменти х х  
фiнансовi витратих х  
надзвичайнi витрати х х  
Податок на прибуток х х 4771 833 4771 833
Вирахування собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншими звiтними сегментами  
Усього витрат пiдприємства 352458 467013 4771 833 357229 467846
3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 27127 28673 27127 28673
4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 27127 28673 -4771 -833 22356 27840
5. Активи звiтних сегментiв 263172 210312 263172 210312
з них: необоротнi активи 128313 120115 128313 120115
оборотнi активи 134850 90190 134850 90190
витрати майбутнiх перiодiв 9 7 9 7
Нерозподiленi активи х х  
Усього активiв пiдприємства 263172 210312 263172 210312
6. Зобов'язання звiтних сегментiв122260 91756 122260 91756
з них: забезпечення майбутнiх витрат 1515 1515  
довгостроковi зобов'язання 63105 4572 63105 4572
поточнi зобов'язання 57640 87184 57640 87184
Нерозподiленi зобов'язання х х  
Усього зобов'язань пiдприємства 122260 91756 122260 91756
7. Капiтальнi iнвестицiї 21498 12853 21498 12853
8. Амортизацiя необоротних активiв 13584 9637 13584 9637

Показники допомiжних звiтних географiчних сегментiв

Найменування показникаНайменування звiтних сегментiв  
Реалiзацiя побутових приладiв Нерозподiленi статтi Усього
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк

1 3 4 5 6 7 8
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 345288 309267 345288 309267
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв 263172 210312 263172 210312
Капiтальнi iнвестицiї 21498 12853 21498 12853


