12. Опис бізнесу

 Важливі події розвитку
Пiдприємство "Запорiзький скляний завод" було створено у 1947 роцi i виробляло вiконне скло. Але мала потужнiсть та слаба технiчна  забезпеченiсть  зробили виробництво  вiконного  скла нерентабельним. У 1950 роцi  розроблена  технiчна  документацiя  на реконструкцiю  заводу по випуску  розсiювачiв  для автотракторної  промисловостi  з  свiтлотехнiчного скла. 3 лютого 1955 року введений до експлуатацiї цех свiтлотехнiчного скла,  у 1957 роцi  було  введено  до експлуатацiї  двi  ваннi  печi, на яких було органiзовано виробництво зварювальних флюсiв.
У 1959 роцi була проведена реконструкцiя  ванної  печi №2, та у 1961 роцi  почалося  освоєння облицювальної плитки,  замiсть  якої у 1972 роцi органiзовано виробництво скляної крихти для офактурювання фасадiв будiвель. При виробництвi зварювальних флюсiв на початок їх виробництва переважала ручна праця. Починаючи з 1957 року впроваджено   механiзована обробка сировини, приготування шихти, завантаження у пiч, грануляцiя, сушка, розсiв флюсу.
У 1977 роцi була розпочата реконструкцiя заводу у зв`язку зі зношуванням основних фондiв та незадовiльних санiтарно-побутових умов. У 1989 роцi виробництво скляної крихти знято, пiч переведена на випуск виробiв з свiтлотехнiчного скла. У 1990 роцi освоєно випуск стаканiв, а потiм посуду iз скла - тарiлок, салатникiв, розеток.
3 1989 року проведена реконструкцiя складового вiддiлення цеху флюсiв, а потiм i реконструкцiя складового вiддiлення цеху СТС. Реконструкцiя дозволила забезпечити пiдвищєння якостi шихти та екологiчну безпеку.
З 1992 року освоєно виробництво силiкату натрiю.
У 1994 роцi державне пiдприємство "Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв" було перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс". У червнi 1995 року пiдприємство повнiстю приватизоване, процес приватизацiї завершений.
З 2003 року розпочато реконструкцiю електропечi по виробництву флюсiв, введена нова технологiчна лiнiя приготування шихти для виробництва силiкату натрiю.
У 2011 році підприємство було перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Пiдприємство є учасником технопарку "Iнституту електрозварки iм. Є.О.Патона" Нацiональної Академiї Наук України. В тiсному спiвробiтництвi з iнститутом електрозварки  iм. Є.О. Патона  підприємством упроваджені прогресивні методи виробництва, інтенсифікація та автоматизація виробничих процесів, використання сучасних іноваційних механізмів фінансування. Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних та силiкату  натрiю, новi види посуду зі скла. 
 Злиття, поділу, приєднання та виділу за весь період існування підприємства не було

Інформація про організаційну структуру емітента
Публічне акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс" має  таку  загальну організаційну структуру управління:
 Органи управління:
 Загальні збори акціонерів-вищий орган товариства; 
 Правління товариства – виконавчий орган, який очолює  Голова правління – генеральний директор.
Органи контролю:
            Наглядова рада – контролює та регулює діяльність правління товариства ;   
            Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю товариства.
             До складу ПАТ «Запоріжсклофлюс» входять 2 основних цехи:
- два відділення цеху виробництва зварювальних флюсiв і силiкат-глиби та складового відділення,
- цех по виробництву виробiв зі скла з складових відділенням, 
а також 3 допоміжних цехи:  механiчний цех, транспортний цех, цех природоохоронних об’єктiв, які забезпечують відвантаження продукції, внутрішньозаводське переміщення грузів та виготовлення пресової оснаски та запасних частин для обладнання основних цехів; та 25 підрозділів організаційних та управлінських, які обслуговують весь технологічний цикл.
             У складі  ПАТ «Запоріжсклофлюс» також об’єкти соціально-побутової сфери:
-	один гуртожиток, розташований у Запоріжжі за адресою: вул. Воз"єднання України,38, його роль полягає у створенні сприятливих умов для проживання робітників підприємства, у яких не має свого житла. Він не є власністю підприємства, але знаходиться на його балансі.
-	база відпочинку «Кристал» на косі Пересип у смт. Кирилівка Акимівського району, її роль полягає у створенні умов, які сприяють зміцненню здоров’я  та повноцінному відпочинку працівників підприємства, членів їх сімей та ветеранів підприємства. 
-	медичний пункт, розташований на території підприємства, його роль полягає у наданні першої медичної допомоги робітникам підприємства та контролю за станом їх здоров’я.
В організаційній структурі емітента немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. 
Змін  в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.


Опис обраної облікової політики
  Підприємство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність згідно вимог законодавства та практики бухгалтерського обліку, прийнятій в Україні. Бухгалтерський облік на ПАТ «Запоріжсклофлюс» здійснюється у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та Наказу підприємства від 16 січня 2005 року № 2 "Про облікову політику підприємства" із змінами від 31.12.2008р. № 113.
На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Дані журналів-ордерів відображаються в головній книзі підприємства, що є підставою для складання балансу.

Визнання та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов`язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв’язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.
Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Основні засоби, придбані після 1996 р., відображені у балансі за первісною вартістю. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метода, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Строк корисного використання встановлюється самостійно згідно груп Податкового Кодексу України (ПКУ), але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 ПКУ. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів підприємством віднесені активи, строк служби корисного використання яких більше одного року, а вартість не перевищує 1,0 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об’єкта.
Дані аналітичного обліку нематеріальних активів та основних засобів відповідають даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.
Облік основних засобів та незавершеного будівництва (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) ведеться у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби" та обліковій політиці Товариства,

Придбані виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості(собівартості) з урахуванням вимог П(С)БО 9 «Запаси». Запаси відображені у балансі за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Оцінка вибуття запасів у вигляді незавершеного виробництва проводиться за фактичною собівартістю. Оцінка вибуття запасів у вигляді товарів здійснюється за ціною продажу. В складі МШП знаходяться матеріальні цінності, які експлуатуються менше 1 року та вартістю менше 1000грн за одиницю по вартості придбання.
Методи оцінки запасів при їх вибутті відповідають обліковій політиці товариства і протягом звітного періоду не змінювались. Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного обліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Відстрочені податкові активи та зобов`язання розраховуються по тимчасовим різницям з використанням балансового методу обліку зобов`язань. 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться у відповідності до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Резерв сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики підприємства, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Інша дебіторська заборгованість відображуєтся у балансі за первісною вартістю.

Облік забов’язань ( визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до 
П(С)БО 11 «Забов’язання». Відповідно до обліковох політики товариства нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних ( майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання" та П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за історичною собівартістю, але за звітний період їх не було.

Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход зменшується на суму повернень продукцiї покупцями. Доход вiд надання послуг / по оздоровленню населення влiтку, та iнших/ вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.Облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) , від іншої операційної діяльності ведеться відповідно до П(С)БО 15 "Доходи".

Облік витрат ведеться відповідно до норм П(С)БО 16 "Витрати". Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.

Пiдприємство визнає видатки на дослiдження та розробки витратами перiоду, якщо цi видатки не призводять до економiчних вигiд у майбутньому.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фінансової звітності  
Публічного акціонерного товариства 
«Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» 
за  2011 рік     


Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку України


Звіт щодо фінансової звітності


Вступний параграф

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (код ЄДРПОУ 00293255; місцезнаходження органа управління: 69035,        м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2; дата державної реєстрації 30.12.1994 р.), яка включає:
Баланс станом на 31 грудня 2011 року, 
Звіт про фінансові результати за 2011 рік, 
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, 
Звіт про власний капітал за 2011 рік, 
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, 
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Фінансова звітність компанії підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.  
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528 і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторські докази, які були нами отримані, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Більшу частину статті балансу «Витрати майбутніх періодів» складають витрати, які повинні бути враховані у складі витрат на незавершене виробництво. Помилка привела до зміни структури балансу. 
Ми не спостерігали за інвентаризацією необоротних та оборотних активів компанії станом на 31 грудня 2011 р. Через характер облікових записів компанії ми не мали змоги підтвердити вартість запасів та вартість основних засобів Товариства на вищевказану дату за допомогою інших аудиторських процедур.

 Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів

Розкриття інформації відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528

Стан бухгалтерського обліку

На підставі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеться товариством у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та наказу компанії від 16 січня 2005 року № 2 «Про облікову політику підприємства» із змінами та доповненнями та наказу підприємства від 22.03.2011 № 30 «Про виконання дій для застосування розділу III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України». 
У звітному році облікова політика залишалась незмінною. Компанією у зв’язку з внесеними змінами до податкового законодавства було переглянуто облікову оцінку відносно методу нарахування амортизації основних засобів з метода, передбаченого податковим законодавством України, на прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи із строку корисного використання об’єкту. Ретроспективний перерахунок не проводився.


Розкриття інформації про активи

Облік нематеріальних активів (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та обліковій політиці товариства. 
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року складає 83 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 81 тис. грн., або 98 % первісної вартості нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом протягом терміну корисного використання, який установлюється компанією при визнанні об’єкта активом. У звітному періоді введено в експлуатацію нематеріальних активів на суму 4 тис. грн., до складу яких увійшла вартість прав користування програмним забезпеченням.
Дані аналітичного обліку нематеріальних активів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.
Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці товариства. 
У складі незавершених капітальних інвестицій відображена вартість капітального будівництва, виготовлених господарським способом або придбаних компанією необоротних матеріальних активів. Загальна вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2011 року складає 11 279 тис. грн. 
Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Основні засоби, придбані після 1996 р., відображені у балансі за первісною вартістю. Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямолінійним методом. Накопичена амортизація складає 55 % первісної вартості основних засобів. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів компанія відносить активи строк корисного використання яких більше одного року, а вартість перевищує 1,0 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об’єкта. 
Первісна вартість оформлених у заставу основних засобів станом на 31.12.2011 складає 3 058 тис. грн.
Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.
Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість працівників підприємства за виданими позиками. Строк погашення позик 2012-2013 роки. Загальна вартість довгострокової дебіторської заборгованості на 31.12.2011 складає 31 тис. грн. Облік та визнання довгострокової дебіторської заборгованості відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Відстрочені податкові активи розраховані відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховані за тимчасовими різницями з використанням балансового методу, а також ставки (середньозваженої ставки) податку на прибуток, яка буде діяти в період погашення тимчасової різниці, що відповідає вимогам П(С)БО 17 «Податки на прибуток». Сума збільшення відстрочених податкових активів у звітному періоді у розмірі 1 202 тис. грн. врахована у зменшення витрат з податку на прибуток.
Облік запасів компанії (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 «Запаси». Запаси відображені у балансі за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості, товарів – за цінами продажу. Методи оцінки запасів при їх вибутті відповідають обліковій політиці товариства і протягом звітного періоду не змінювались. 
Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного обліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку. 
Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики компанії виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. 
Інша дебіторська заборгованість відображена у балансі за первісною вартістю. 
Сума грошових коштів, відображених у балансі на початок 2011 та на 31.12.2011, підтверджена банківськими та касовими документами. Станом на 31.12.2011 сума грошових коштів на поточних рахунках у банку в національній валюті складає  6 090 тис. грн., в іноземній валюті – 129 тис. грн.
У складі інших оборотних активів враховані податкові зобов’язання з ПДВ за розрахунками з бюджетом – 49 тис. грн.
До складу витрат майбутніх періодів віднесені витрати на передплату періодичних видань та витрати, пов’язані з витратами на освоєння нового виробництва, які слід було враховувати у складі незавершеного виробництва. 

Розкриття інформації про зобов’язання

Облік зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Відповідно до облікової політики товариства нараховуються забезпечення виплат для  відшкодування  наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО 11 «Зобов`язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам».
У складі інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2011 враховані розрахунки за виконавчими листами та із профспілковою організацією - 91 тис. грн., розрахунки з іншими кредиторами - 6 тис. грн., розрахунки за податковим кредитом з податку на додану вартість - 64 тис. грн.

 Розкритися інформації про власний капітал

Власний капітал компанії складається із статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.
Облік власного капіталу ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 
За підсумком роботи Товариства за 2010 р., згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 травня 2011 року, протокол № 19, частину чистого прибутку за 2010 рік було розподілено до фонду дивідендів у сумі 3 010 429,40 грн.

Розкриття інформації про сплату статутного фонду

Статутний капітал компанії складає 109 470,16 грн. та розподілений на 5473508 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. кожна. 
Статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачено повністю.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку

Чистий збиток товариства за 2011 рік складає 2 143 тис. грн. та розрахований, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 

Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

У звітному році не відбувались події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» та призвести до значної змін вартості його цінних паперів, а саме:
зміна власників, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу,
прийняття рішення  про утворення, припинення  його філій, представництв, 
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію,
прийняття рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента, про розміщення цінних паперів на  суму,  що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, 
прийняття рішення  про зменшення статутного капіталу,
отримання позики або кредитів на суму, що перевищує 25 відсотків активів,
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі,
прийняття рішення про викуп власних акцій, 
зміна складу посадових осіб.


Аналіз фінансового стану компанії

Фінансово - майновий стан компанії  (стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінансової стійкості. 
Коефіцієнт негайної ліквідності (відображає частину поточних зобов’язань, які можуть бути перекриті за рахунок грошових коштів та реалізації короткострокових цінних паперів) на кінець звітного періоду складає 0,85 пунктів. Тобто, грошових коштів компанії на 31.12.2011 достатньо для негайного погашення четвертої частини поточних зобов’язань. Компанія має достатньо коштів для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов’язаннями, адже на 1 гривню поточних зобов’язань припадає 7,83 гривень поточних активів. Значне перевищення коефіцієнту викликано надмірною сумою виробничих запасів та виданих авансів, що свідчить про відволікання грошових коштів.  
Аналіз фінансової стійкості компанії дає змогу зробити висновок про збереження запасу міцності у звітному році. Коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює 0,91 при рекомендованому значенні від 0,25 до 0,5, тобто перевищує норму, що свідчить про незалежність товариства від зовнішніх кредиторів. 
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом у звітному періоді складає 0,09 пунктів. Це вказує на те, що на кінець звітного періоду усі довгострокові активи компанії можуть бути профінансовані за рахунок довгострокових джерел. Тобто компанія має достатню платоспроможність у довгостроковому періоді.

Розкриття інформації відповідно Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (кріс емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360

Інша відповідальність аудитора

Іншою відповідальністю є висловлювання думки щодо іншої інформації, розкриття якої вимагається рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.
Перевірка іншої інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити персоналу компанії та аналітичні процедури.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

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. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. 
Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2011 року складає             89 047 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. 

Відповідність фінансової звітності, що підлягала аудиту, іншій інформації, що розкривається емітентом

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів

Товариством у 2011 р. вчинялися значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є  їх предметом, становила від 10 до 25 (або більше 25) відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності акціонерного товариства станом на 01.01.2011 р. 
Відповідно до ст. 43 Статуту ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» рішення про схвалення правочинів, вартість яких складає 10 відсотків вартості активів на Товариства на початок звітного року,  приймає Наглядова Рада Товариства.  Наглядовою Радою Товариства 29.08.2011 було прийняте рішення про підписання договору купівлі-продажу коксового газу строком дії з 01.09.2011 по 01.09.2012.
 У звітному періоді загальними зборами акціонерів ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (протокол № 19 від 24.05.2011) було попередньо схвалено вчинення значних правочинів, щодо укладення договорів, угод з контрагентами, вартість яких перевищує 25,2 млн. грн. впродовж одного року з 24 травня 2011 р., а також надані повноваження на їх підписання.
Товариством у звітному періоді були підписані договори на придбання сировини та поставку продукції строком дії з 01.01.2012 по 31.12.2012. Орієнтовна сума договорів перевищує 25,2 млн. грн. Наглядовою Радою Товариства 03.11.2011 були прийняті рішення про схвалення та підписання цих договорів. 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством дотримані вимоги законодавства відносно виконання значних правочинів та прийнятих рішень учасників.

Стан корпоративного управління компанії

Протягом звітного року у ПАТ «Запоріжсклофлюс» функціонували наступні органи корпоративного управління:
загальні збори акціонерів;
наглядова рада;
правління;
ревізійна комісія.
Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «Запоріжсклофлюс» здійснюється відповідно до статті 31 Статуту Товариства, затвердженого 05 липня 2011 року, рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 16 від 07.04.2009). Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 16 від 07.04.2009).
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням про загальні збори, Положенням про наглядову раду, Положенням про правління акціонерного товариства, Положення про ревізійну комісію (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів протокол №19 від 24.05.2011 року).
Щорічні загальні збори акціонерів проводились у терміни, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.
Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом ПАТ «Запоріжсклофлюс». Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією та ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» (на підставі договору № 28/01 від 04.12. 2001 року).
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов`язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії було розглянуто на засіданні наглядової ради (протокол № 38 від     30.03.2011 року) й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол №19 від 24.05. 2011 року).
На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства завершено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» (протокол засідання ревізійної комісії № 3 від 20.03.2012року), проте звіт ревізійної комісії ще не розглядався Наглядовою радою.
Створення служби внутрішнього аудиту передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства та входить до компетенції наглядової ради (пп. 44 п. 1 ст. 43 Статуту). Наглядова рада не прийняла рішення щодо запровадження у товаристві посади внутрішнього аудитора.
ПАТ «Запоріжсклофлюс» не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товаристві відділ цінних паперів.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи відповідають Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» та Закону України «Про акціонерні товариства».  

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.


Аудит проводився на підставі договору від 04.12.2001 № 28/01 та додаткової угоди від 18.06.2007 № 6, у строк з 21.02.2012 по 05.04.2012.


Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал»          І.Г. Дядюра ____________
(Сертифікат аудитора № 005338 серії «А» від 27.06.2002, 
чинний до 27.06.2012)

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал»         І.М. Сокол   ___________
(Сертифікат аудитора серії «А» № 000229 від 17.02.1994,
чинний до 13.02.2013)

05 квітня 2012 року

69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основнi види продукцiї, виробляємої товариством:
Флюси зварювальнi займають 34 % обсягу товарної продукцїi підприємства - використовуються для автоматичного та напівавтоматичного зварювання та наплавки вуглеводистих та низьколегованих сталей в металургії , машинобудівництві, моторобудуванні, суднобудуванні, вагонобудуванні, нафтогазовому комплексі (з 1951р до цього часу), крім того ці флюси використовуються в якості шлаків для розливу сталей у металургії.
Силiкат-натрію займає 60,3 % обсягу товарної продукцiї підприємства - використовується для виробництва рідкого скла, яке застосовується в металургії, хімічній, целюлозно-паперовій промисловості, будівництві (з 1992 року до цього часу), для виробництва зварювальних електродiв, для каталiзаторiв та адсорбентiв, для будiвництва, для клеїв, пропиток, при виробництвi паперу.
Вироби з пресованого скла займають 5,7 % обсягу товарної продукцiї: посуд - використовується для побутових потреб; розсіювачі скляні – для автокарних, мотоциклетних та велосипедних освітлювальних приборів (з 1955р до цього часу); біологічні чашки «Петрі» з кришками – для бактеріологічних досліджень при проведенні хімічно-лабороторних та біологічних робіт (з 1962 р до цього часу).
В номенклатурі ПАТ «Запоріжсклофлюс» близько 20-ти марок зварювальних флюсів, 5 модулів силікату натрія, більш 40 видів скляних виробів. Сумарний об`єм виробництва найбільш популярних марок флюсів – АН-348А, АН-348АМ, АН-47, АН-47Д, АН-60 та інших за 2011 рік становить 14,1 тисяч тон . Об`єм виробництва силікату натрію – 65,3 тисяч тон. 
У порівняних цінах за звітний період в зрівнянні з попереднім періодом 2010 року обсяг виробництва випуску товарної продукції збільшився на16,1 млн.грн. або на10,5%., при цьому реалізовано товарної продукції в порівняних цінах на 20,4 млн. грн.. або на 13,5% , ніж було реалізовано за попередній рік.
У 2012р.не планується збільшення об’ємiв виробництва , що пов’язано зі  зменшенням обсягів поставок силікату натрію на експорт в  зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Європі. Планово ведуться роботи по розробці та освоєнню виробництва агломерованих флюсів, активно ведуться роботи по створенню нових марок синергетичних агломерованих флюсів для зварювання металоконструкцій різного призначення, що надасть можливість збільшити обсяги продаж та зайняти ринок їх збуту. В цеху світлотехнічного скла постійно розробляються нові види скловиробів по формі та дизайну, так у 2011 році освоєно виробництво чотирьох видів нових стаканів та чотирьох видів розсіювачів фар, що дасть можливість, розширити асортимент виробляємих скловиробів та покращити їх якість, внаслідок чого в майбутньому планується збільшення обсягів виробництва основної продукції.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: iснує тенденцiя зниження обсягiв реалiзацiї у перiод 1-го кварталу, що пояснюється перiодом новорiчних свят та рiздвяних вiдпусток, припиненням навігації по річці Дніпро. Нiякi сезоннi змiни не мають суттєвого впливу на обсяги виробництва та продажу. Основнi обсяги реалiзацiї припадають на 2-й та 3-й квартали року. 
Основними ринками збуту є зовнішній ринок та Україна. З загального обсягу реалізації товарної продукції відвантажено на експорт на 108 млн. грн. або на 55,8% від загального обсягу її реалізації, що перевищує рівень попереднього року на 26,2 млн. грн. або на 32,4%.. 
ПАТ «Запоріжсклофлюс» постачає свою продукцію як покупцям України, так і зарубіжним партнерам в Італії, Туреччині, Чехії, Болгарії, Росії, Молдові, Казахстані,Узбекістані, Білорусі, Грузії та ін. Основні покупці зварювальних флюсів – ТОВ "РУСКОНСАЛТ", м. Москва, ТОВ "ЕЛЕКТ ТПФ", ВАТ АрселорМіттал Кривий Ріг", Меткомбінат ім. Дзержинського, ТОВ "ВІБРОМОДУЛЬ", м. Мінськ, ТОВ "ПромТехЕлектро", м. Караганда та інші металургічні, машинобудівні, мостобудівні, суднобудівні, вагонобудівні підприємства, виробники зварних труб та конструкцій, нафтогазовий комплекс. ПАТ «Запоріжсклофлюс» є ведучим підприємством на ринку зварювальних флюсів України - 60%  від загального обсягу відвантаження  флюсів постачається на експорт.На ринок України постачається 40% загального обсягу відвантаження. 
Експорт силікату натрію у 2011 році складає 69,2 млн. грн., що становить 58% від загального обсягу відвантаження  силікату. Основними ринками збуту силікату натрію є Італія, Україна, Туреччина, Росія.Основними покупцями силікату натрію є: компанія "ВЕТРА",Італія, фірма "Мюрекс", Турція, ТБ "Склопродукт", Росія ТОВ "Аіст", ТОВ "Проктер єнд ГЄМБЛ" - Україна, ВАТ АрселорМіттал Кривий Ріг", ЗАТ "НКМЗ", м. Краматорськ,, ВАТ "Запоріжсталь" та інші. 
Основним ринком збуту склопосуду є Україна – приватні підприємці, ТОВ «Мир снабжения» та інші.
    Основними ризиками в дiяльностi емiтента є виробничi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); ризики пов`язанi iз забезпечення емiтента сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв); ризики пов`язанi iз збутом окремих видiв продукцiї (зниження попиту та конкурентноздатностi продукцiї, погiршення становища на ринку, порушення порядку та строкiв розрахунку за отриману продукцiю); фiнансовi та екологiчнi. Заходом емiтента щодо зменшення ризикiв є своєчаснiсть в оформленнi контрактiв и договорiв на вироблену та реалiзовану продукцiю. Для зменшення впливу вказаних iснуючих ризикiв на дiяльнiсть емiтента та захисту своєї дiяльностi пiдприємством застосовуються вiдповiднi попереджувальнi та дiєвi заходи (реконструкцiя та модернiзацiя виробничих потужностей, запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй, розробляються заходи щодо полiпшення стану охорони працi на пiдприємствi, укладання довгострокових контрактiв,  придiляється особлива увага питанням охорони навколишнього середовища тощо).  Основним ризиком в діяльності емітента є пошук ринків збуту разом з іншими виробниками аналогічної продукції. Емітент додає великих зусиль щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності, також розрирення виробництва та ринків збуту. Для розширення ринків збуту підприємство намагається підвищити якість та конкурентоздатність виробляємої продукції, активізувати роботи по пошуку нових споживачів традиційно виробляємої продукції, а також значно розширити асортимент виробляємих скловиробів та нових марок флюсів. Методами розширення ринків збуту є постійне залучення нових споживачів, створення сприятливих умов в колі взаємодій, як при роботі с постійними споживачами, так і з тими, що тільки починають з нами працювати.
ПАТ «Запоріжсклофлюс» використовує такі канали збуту своєї продукції та методи продаж: збут власної продукцiї товариство здiйснює залiзничим, водним та автомобiльним транспортом, шляхом прямих поставок безпосередньо споживачу, а також через посередникiв - з метою зниження фiнансоваго ризику. Пiдприємство реалiзує продукцiю переважно крупним гуртом, незначна кiлькiсть продукції реалiзується дрiбним гуртом.
Джерела сировини. Закупки по основним видам сировини (по кількості) займають; внутрішній ринок- 98,5%, імпорт -1,5%. Основними постачальниками за основними видами сировини є : 
1)постачальники марганцевої руди - ЗАТ Компанія "Приват інтертрейдинг" м.Дніпропетровськ; «Сабера Кемикалз ЛЛП», Туція;
2)постачальники соди в/с, Іс – ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ, АР Крим; 
3)постачальники кварцового піску – ЗАТ «Новоселівський ГОК», Харківська обл., с. Новоселівка ; ТОВ ІІ»Кольорові метали», м. Дніпропетровськ, ТОВ "Каолін Азов", м. Маріуполь; 
4)постачальники плавикового шпату - ATON CONSULTING LIMITED, Кіпр;
5)постачальники вогнетривників - ТОВ ПКП "ПРОМІНВЕСТРЕСУРС- ГРУПП", м.Запоріжжя, ТОВ «ДІАМЕТ» м Димитрів, Донецька обл.;
6)постачальники мешків поліпропіленових – ТОВ «Тандем- ЛТД», м Київ.;
Технічні і якісні характеристики сировини і матеріалів, що постачалися у 2011 році, повністю відповідали вимогам виробництва. Доступність джерел сировини і матеріалів для ПАТ «Запоріжсклофлюс» не дуже важка, вважаючи наступні фактори:
-тривалі комерційні зв’язки між підприємствами та торгуючими країнами, відсутність заходів, обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн (протекціоністських заходів, різноманітних обмежуючих національних норм, встановлення односторонніх привілей місцевим підприємствам та інше);
-фірми мають потужні канали розподілення і збуту продукції;
-достатньо великі об’єми виробництва сировини і матеріалів, майже постійна наявність сировини на складах виробників, що дозволяє фірмам виконувати їх постачання в доволі короткі строки;
-достатньо добрі умови зберігання сировини на складах виробників;
-задовільні умови транспортування сировини і матеріалів(система доставки до споживачів оцінюється як надійна, стан доріг і під’їздних шляхів оцінюється як задовільний).
Поряд з достатньою доступністю джерел сировини, слід зазначити, що світова тенденція росту споживання марганцевої руди, яка є основною сировиною для виробництва зварювальних флюсів,призводить до значного зростання цін на продукцію зварювальних флюсів, тобто є ризик сировинних поставок та занадто високих цін на сировину, що змусило підприємство шукати інших постачальників сировини з більш привабливою ціною. В 2011 році  були  здійснені поставки марганцевої руди з Туреччини за ціною, нижче ніж на ринках  Україні близько 10%.   
Динаміка цін на сировину і матеріали у 2011 році до рівня 2010 року була наступною :
-марганцева руда – ціни було знижено у середньому на 10% ; 
-соди - ціни було підвищено у середньому на 10 %;
-піску – ціни було збільшено у середньому на 23 %;
-плав. шпату - – ціни не змінилися (марка ФК-75).
Собівартість продукції ПАТ «Запоріжсклофлюс» напряму залежить від ціни на сировину та матеріали, енергоносії. Коливання цін на сировину призводить до коливання цін готової продукції, що вносить зміни у кон’юктуру ринку, а також здатність своєчасно реагувати на любі цінові зміни.
Хімічна промисловість України, до якої належить ПАТ "Запоріжсклофлюс" працює в єдиному комплексу з металургією та коксовою промисловістю. Хімічна промисловість по своєму експортному значенню - друга, після чорної металургії, галузь української індустрії ( складає 8- 9% експорту України). 
Одним з пріоритетних напрямків розвитку галузі є перехід на енергозберегаючі технології. Жахливий знос обладнання, поглиблююча технологічна відсталість, і, як наслідок, висока енергоємність виробництва є головними причинами упадку хімічной промисловості України.
За перше півріччя 2011 року обсяги випуску галузевої продукції в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року збільшилися на 18,3%, в тому числі в хімічному виробництві приріс склав 22%. У грудні 2011 року промислове виробництво скоротилося у відношенні до грудня 2010 року на 0,5%, хоча в цілому за 2011 рік її приріст склав 7,3%. Гальмував промисловий ріст внаслідок цілого ряду факторів, по-перше, через погіршення кон`юктури  зовнішніх ринків в середині та кінці 2011 року, а також у зв’язку з  дорожнечею імпортних енергоносіїв – природного газу.  Сьогодні через застарілі  технології українські підприємства використовують на 10-15% більше газу, ніж сучасні імпортні заводи.
 В 2011 році хімічна галузь України розвивалася виключно за рахунок внутрішніх інвестицій. Для того,щоб витримати конкурентну боротьбу, українські хімічні підприємства активно взялися за модернізацію виробництва, головна мета якої – знизити споживання природного газу. 
Завдяки більш високій стабільній якості флюсів, що випускає наше підприємство, продукція залишається найбільш привабливою для покупців. Не останню роль відіграє і ціна товару. Наші ціни залишаються нижчими, ніж у конкурентів. Енерговитрати при виробництві плавленого флюсу в газополум`яних печах на нашому підприємстві значно нижчі, ніж при виробництві плавлених флюсів в електродугових печах наших конкурентів.
Основним конкурентом на ринку силікату натрію є ЗАТ «Армавірскло», ВАТ "Салаватскло".
На ринку скловиробів – ТОВ «Бережанський склозавод», ЗАТ «Борське скло», ТОВ «Дослідний скляний завод»  та ін. 
Вагомими конкурентами на ринку зварювальних флюсів (в СНД) є 
ВАТ «Нікопольський завод ферросплавів», Компанія ESAB, Санкт – Петербург, Росія, ВАТ «Новомосковський трубний завод», ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», Oerlskon Kaynak Elektrodlars ve Sanayi A.S.(Турція), Lincoln Elektric (США).
Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов`язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.
ПАТ "Запоріжсклофлюс" є одним з найбільших світових виробників зварювальних плавлених флюсів, які використовуються для автоматичного та механічного зварювання та наплавлення будівельних, машинобудівельних конструкцій широкого призначення із нелегованих і низьколегованих сталей, крім того ці флюси використовуються в якості шлаків для розливу сталей у металургії. Підприємство понад 60 років тісно й плідно співпрацює з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. Для забезпечення різних галузей промисловості України гостродефіцитними пемзовидними марками флюсів спільно з "ІЕЗ ім. Патона" розроблено і створено нові технології, у тому числі унікальна технологія плавки флюсів методом подвійного рафінування розплаву і використання відходів вітчизняних металургійних і гірничорудних підприємств та виробників зварних металоконструкцій.
Світова практика виробництва плавлених флюсів не знає такої технології - вона не тільки знижує витрати енергоносіїв, але й за рахунок використання вторинної сировини ( мінеральних відходів зварювального виробництва гірнично-рудних та металургійних підприємств) знижує потреби природної сировини для їх виробництва, в тому числі імпортній, а також у значній мірі вирішує проблему охорони навколишнього середовища.
Пiдприємство є учасником технопарку "Iнституту електрозварки iм. Є.О.Патона" Нацiональної Академiї Наук України. Розроблені і впроваджені у виробництво флюси:нові марки – АН -348АПМ, АН-348АП, АН-68Д, АН-60М, АН-60, АН-47АП, 
модернізовані марки – АН-348А, АН–348АД, АН-47, АН-47Д,АНЦ-1А,
проведено реконструкцію пилогазоочисних споруд і тим самим знижено шкідливі викиди в атмосферу.
Планово ведуться роботи по розробці та освоюванню виробництва агломераційних флюсів нових марок для зварювання труб великого діаметру та металоконструкцій різного призначення. Ця робота має велике наукове та технічне значення, так як в Україні проводиться вперше, і для її виконання зроблено великий обсяг підготовчих та технологічних робіт, які ведуться поетапно. В 2011 році була продовжена розробка технології виготовлення агломераційних флюсів з метою покращення зварювально – технологічних властивостей флюсів. Для забезпечення цих вимог, проводиться конструктивна доводка технологічного обладнання на дільниці виробництва мілко дисперсних компонентів.  
В  2011 році було в цеху виробництва флюсів проведена реконструкція сушильного барабана, що дозволило знизити затрати електроенергії на сушку однієї тони флюсу на 14 квт/ч за рахунок збільшення часу перебування флюса в гарячому виді.
З метою поліпшення якості та підвищення конкурентноспоможності продукції у виробництві посуду із скла здійснюється оновлення обладнання, а саме:  здійснено монтаж електронного живильника фірми "WALTEС" (Німеччина) на лінії виготовлення №1 до пресу GPR-12; на лінії виготовлення №2 замість живильника «Галушкіна»  встановлено механічний живильник «Hardford»; придбана та введена в дію система палення «газ-повітря»  з автоматичним регулюванням температур каналу живильника фірми «GLASS SERVIS» (Италія) на лінії виробництва №2 до пресу АПП-12М., що дозволило підвищити якість продукції. 
З метою забезпечення якостi на підприємстві діє система менеджмента якості, підтверджена сертифікатами: ДП НТЦ "СЕПРОС2 НАН України на виробництво зварювальних флюсів та силікату натрію розчинного, відповідаючих вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (190 9001:2008, ІДТ) ; мiжнародним органам по сертифікації TUV NORD CERT GmbH Німеччина - на розробку, виробництво та збут зварювальних флюсів, відповідаючим вимогам ISO 9001:2008. Ця система включає усi необхiднi елементи вiдповiдальностi працiвникiв та контролю параметрiв матерiалiв та технiчних процесiв на усiх етапах виробництва металопродукцiї, починаючи з вхiдного контролю сировини та матерiалiв що надходять на пiдприємство та закiнчуючи контролем якостi виготовленої продукцiї на вiдповiднiсть вимогам стандартiв. 
Продукція, виробляємая підприємством, сертифікована:
- в системі УкрСЕПРО - силікат натрію розчинний, флюси зварювальні та скловироби;
- в системі Сертифікації ГОСТ Р -силікат натрію розчинний, флюси зварювальні; 
- Міжнародним органом по сертифікації TUV NORD Systems GmbH & Co. KG та Російським морським регістром Судоходства сертифіковані флюси зварювальні;
- атестовані Національним Агентством Контроля та Зварки з наданням відповідних свідоцтв в ТОВ "АЦ ЦНИИТМАШ", м. Москва, РФ та в ТОВ "Сплав", м. Іваново РФ марки флюсів, які експортуютьсяі до Росії. 
Високий технічний рівень, використання сучасних інноваційних механізмів дозволяють ПАТ «Запоріжсклофлюс» одному з найбільших в світі підприємств по виробництву зварювальних плавлених флюсів в теперішній час займати ведучі позиції в країнах колишнього Союзу і близького зарубіжжя. На підприємстві за роки незалежності України відзначається стійка тенденція зростання обсягів виробництва, поліпшення економічних показників діяльності підприємства, здійснюється контроль за конкурентоспроможністю продукції, яку випускає підприємство.
Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних, синергетичних агломераційних флюсів та силiкату натрiю, новi види посуду зі скла з урахуванням вимог ринку.
Планами розвитку емiтента є: 1. Збiльшення обсягів продажу у натуральному та вартiсному вираженнi за рахунок розробки стратегiї збуту та ключових напрямкiв розвитку в областi продажу. 2. Зниження рiвня витрат. 3. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї. 4. Оптимiзацiя процесiв забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.
Постачальники  за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному обсязі постачання є:
постачальники кварцового піску – ЗАТ «Новоселівський ГОК», Харківська обл., с. Новоселівка;
постачальники марганцевої руди - ЗАТ Компанія "Приват інтертрейдинг" м.Дніпропетровськ;
постачальники соди в/с, Іс – ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ, АР Крим.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
      Впродовж останніх п`яти  років здійснювалися такі основні придбання активів:
      За 2007 рік підприємство придбало активів на суму 5499,3 тис грн.., у тому числі: грузовий самосвал, теплогенератор, млини кульові, газоаналізатор, сушильний барабан,, теплогенератор, автоматична система рахування електроенергії, станок поперечно-строгальний, дозуючи бункери з вузлами развантаження,, шафа управління, фідер, програмне забезпечення та інше. Всього витрачено за рік на придбання основних засобів – 2218 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 160 тис.грн.
       За 2008 рік підприємство придбало основних засобів на суму 4,6 млн. грн., з них прес-автомат для виробництва скла -2,9 млн. грн., навантажувач Маніту- 507,3 тис. грн.,машина розривна -39,2 тис. грн., візок привідний 94 шт. -20,5 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 172 тис.грн., а нематеріальних активів – 60 тис.грн.
         За 2009 рік підприємство придбало основних засобів на суму 1,6 млн.грн., з них: автомобіль ГАЗ -53 вартістю 63,6 тис.грн., нормолізатор напруги - 71,5 тис.грн., мотор вібратор 2 штуки вартістю 84,6 тис. грн., комутаційний модуль з системним управлінням - 46,7 тис. грн., регулятор оборотів елекродвигуна - 13 тис. грн., сепаратори магнитні 2 штуки вартістю 99,8 тис. грн., автомобіль "Субару" - 201,2 тис. грн., панелі варочні 7 штук - 17,1 тис. грн., шафа управління з регулятором потужності 2 штуки вартістю 39,9 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 97 тис.грн., а нематеріальних активів – 4 тис.грн.
        За 2010 рік на придбання активів було витрачено 1695 тис грн. Підприємство придбало: регулятор природного газу - 22 тис. грн., навантажувач фронтальний "Амкодор"- 371,5 тис. грн., комутаційний модуль системи управління - 17,3 тис. грн., преобразувач частот - 114,3 тис. грн, мотори - редуктори - 123,8 тис. грн., насоси - 75,1 тис. грн.,кондиціонери - 30 тис. грн., вентилятори потолочні ( 6 штук) -12 тис. грн., електродвигуни -30,3 тис. грн., автоматичний кулонометр - 47 тис. грн., варіатори ВЦЗН19 2 штуки) - 11,9 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 111 тис.грн., а нематеріальних активів – 3 тис.грн.
         За 2011 рік на придбання активів було витрачено 4526 тис. грн. Підприємство придбало: стабілізатор СНППТ -32,2 тис. грн., електронний живлючий механізм – 1484,9 тис. грн., шафа МКМ+ панель автомат виключення-30,8 тис. грн., система горіння каналу фідера – 759,1 тис. грн., мойка високого тиску – 35,8 тис. грн.., погруз очний майданчик силікату натрію – 49,6 тис. грн., насос агрегатний – 4 штуки на суму 41 тис. грн., бетонне огородження – 100,3 тис. грн., промивач турбулентний – 92,5 тис. грн., димосос центр обіжний – 70 тис. грн., агрегат електронасосний центр обіжний 2 шт.- 38,4 тис. грн., ленточно –пільний станок – 23,6 тис. грн., насос пісковий 3 шт. – 90 тис. грн., щит ЩПК-1 регулювання та реєстрації – 70,3 тис. грн., газоочистка відходів димових газів від печі №2 -611,0 тис. грн., гранулятор флюсу – 209,4 тис. грн. та інші., в тому числі  на придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 175 тис.грн., а нематеріальних активів – 4 тис.грн., крім того, на капітальне будівництво витрачено 1538 тис. грн.
Бiльше нiяких значних придбань та вiдчужень активiв протягом останнiх 5 рокiв не було.
Основні придбання запасів за останні п’ять  років були такими:
За 2007 рік на суму 9886,2 тис.грн, в тому числі: сировина і матеріали 7585,9 тис. грн., тара і тарні матеріали - 297,9 тис. грн., незавершене виробництво -199,2 тис. грн.,готова продукція - 1468,7 тис. грн.
За 2008 рік на суму 12934 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 6059 тис.грн., тара і тарні матеріали - 201 тис.грн., незавершене виробництво - 323 тис. грн., готова продукція - 6153 тис.грн. та інше.
За 2009 рік на суму 18590 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 6861 тис. грн., тара і тарні матеріали - 184 тис.грн., незавершене виробництво - 1152 тис. грн., готова продукція - 10220 тис. грн.
За 2010 рік на суму 19877 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 4629 тис. грн., тара і тарні матеріали - 193 тис.грн., незавершене виробництво - 905 тис. грн., готова продукція - 13828 тис. грн.
За 2011 рік на суму  28774 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 15263 тис. грн., тара і тарні матеріали - 210 тис.грн., незавершене виробництво - 1502 тис. грн., готова продукція – 11252 тис. грн.
За п’ять  попередніх років підприємство реалізувало готової продукції:
за 2007 рік на суму 92,4 млн. грн., у тому числі зварювальних флюсів - 31,9 млн. грн., силікату натрію - 47,6 млн. грн.; за 2008 рік на суму 125,2 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 42,8 млн. грн., силікату натрію - 78,7 млн. грн.; за 2009 рік на суму 142,1 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 35,2 млн. грн., силікату натрію -97,8 тис. грн., скловиробів - 9,1 млн. грн.; за 2010 рік на суму 151,3 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 35,2 млн. грн., силікату натрію -97,8 тис. грн., скловиробів - 9,1 млн. грн.; за 2011 рік на суму 193,6 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів – 62,2 млн. грн., силікату натрію -  119,3 тис. грн., скловиробів – 12,1 млн. грн.
Придбання техніки та обладнання, розширення або удосконалення основних засобів, пов’язаних з веденням господарської діяльності проводиться по мірі технічної та технологічної необхідності  за рахунок власних коштів при їх наявністі.

Інформація про основні засоби емітента
ПАТ "Запоріжсклофлюс" включає: промисловий майданчик на якому розташовано весь виробничий комплекс, знаходиться за адресою: вул. Діагональна,2; база відпочинку "Кристал" знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Кирилівка, коса Пересип та гуртожиток, який не є власністю товариства, але знаходиться на його балансі, розташований за адресою: вул. Возєднання України,38. Всі основні засоби емітента знаходяться по місцях розташування об’єктів підприємства.
На протязі 2011 року первісна вартість основних засобів збільшилась на 3623  тис грн., тобто на 6,4%  від загальної вартості. На початок року первісна вартість склала  52734 тис грн.., а на кінець року – 56356  тис грн. У звітному році проведена реконструкція та введені в експлуатацію об’єкти основних засобів на суму 5235  тис.грн., у тому числі виробничого призначення на суму 4751 тис.грн. В той же час за звітний період вибуло основних засобів на суму 1612  тис.грн., у тому числі виробничого призначення на суму1508  тис.грн. Таким чином, в цілому по підприємству за 2011 рік введення основних фондів перевищило їх виведення на 3623 тис.грн. за рахунок реконструкції та вводу нового обладнання. Доля активної складової основних засобів (машин та обладнання) на початок року – 47%, на кінець року – 49%. Доля активної частини збільшилась на 2%. Зношеність основних засобів за звітний період збільшилась на 1,03. Коефіціент оновлення основних засобів за 2011 рік є 9,3, промислово-виробничого призначення - 9,6, активної частини - 13,4.Таким чином, оновлення активної частини за звітний період більше на 0,3  ніж оновлення усіх основних засобів. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.
ПАТ «Запоріжсклофлюс» не орендує основні засоби.Основні засоби підприємства перебувають у постійному користуванні та будь-яких обмежень протягом звітного року не було. Товариство здає в оренду 410 м2  приміщень, розташованих на території підприємства: з них склад комового вапна площею 360 м2 згідно до договору з ТОВ «Досвід» №161 від 31.12.1998 року, строк дії оренди - до 31.12.2012 року; дах інженерно – лабораторного корпусу  площею 50 м2 згідно до договору з ТОВ «Астеліт» № 140 від 01.07.2010 року, строк дії оренди до 30.06.2012 року.
 Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів емітента протягом звітного року не відбувалося.
Використання потужностей становить по виробництву флюсів – 87, по силікату натрію - 97%, по виробництву скловиробів - 33%. Використання виробничих потужностей по виробництву силікату натрію у 2011 р. зросло вiдносно 2010р., що пояснюється збiльшенням обсягів виробництва випуску товарної продукції у кількісному вираженні на 25,4%. Виробничі потужності підприємства використовуються під повне забезпечення ринку збуту продукції
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства ПАТ  «Запоріжсклофлюс».Утримання активів - фінансування придбання, будівництво, ремонт та удосконалення основних засобів здійснюється за власні кошти підприємства. Протягом 2011 року на проведення капітальних та поточних ремонтів основних засобів, придбання основних засобів, реконструкцію, модернізацію обладнання та капітальне будівництво витрачено 10768,5  тис. грн., з них направлено: на придбання основних засобів 4526 тис. грн, на проведення капітального будівництва – 1538  тис. грн., на ремонт основних засобів – 4347 тис. грн. Виконано реконструкцію котеджів  № 4,5,6 на суму 406,1 тис. грн., реконструкцію трубопроводу  зворотного водопостачання ЦПО -77,9 тис. грн., реконструкцію пожарної сигналізації – 16 тис. грн., реконструкцію прес-автоматів – 56,5 тис. грн.
На використаннi  активiв пiдприємства можуть позначитися  екологiчнi питання, а саме: у випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного збитку у товариства. У 2011 роцi екологiчних збиткiв у товариства не було. Природоохоронна діяльність на підприємстві відбувається згідно нормативним документам: Законам України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», Водного кодексу, «Про відходи» та інших. Природоохоронною діяльністю на підприємстві займається служба з охорони навколишнього середовища, яка веде контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання в підрозділах підприємства, контролює скиди дощової води з території підприємства, скиди господарсько-побутового призначення в каналізаційні мережі міського водоканалу.  Основними напрямками природоохоронної діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» являються: охорона атмосферного повітря; раціональне використання водних ресурсів; збір, розміщення та утилізація промислових відходів; благоустрій санітарно - захисної зони підприємства, захист грунту.
На підприємстві експлуатуються 3 замкнутих водозворотних цикли основного виробництва. Виключено скид виробничих стічних вод у ріку Дніпро. Протягом 2011 року виконувалися поточні ремонти технологічного обладнання, споруджень водо зворотних циклів і пилогазоочисних споруд: заміна трубопроводів, покупка й установка резервного обладнання, ремонт запірних арматур, фарбування та інше на суму  955,6 тис. грн.. 
Основні виробництва представляють собою замкнуті технологічні цикли. Відходи основного виробництва являються зворотними. Відходи допоміжного виробництва та використання спрямовуються на полігон, ресурсо-цінні та відходи І, ІІ класу небезпеки збираються і здаються на переробку або утилізацію. 
Щороку виконуються інструментальні заміри викидів шкідливих речовин від паливно-використовуючого обладнання, усіх пилогазоочисних установ, хімічні аналізи води зворотних циклів, стічних вод,які потрапляють в мережу міської каналізації.
Підготовка до проведення та повне закінчення капітальних ремонтів основних фондів виконується згідно «Положення про капітальні ремонти основних фондів» та «Положення про технічне обслуговування і ремонт механічного устаткування».  Устаткування, будівлі, споруди цехів ПАТ «Запоріжсклофлюс» внаслідок цілеспрямованого технічного обслуговування і проведення ремонтів знаходяться в задовільному стані. 
Враховуючi, що фiнансування заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва надходить  з власних коштiв, а сьогоднi їх недостатьо, тому планiв щодо капiтального будiвництва та значних заходiв щодо модернiзацiї обладнання Товариство немає . Придбання техніки та обладнання, розширення або удосконалення основних засобів будуть проводитися по мірі технічної та технологічної необхідності  за рахунок власних коштів при їх наявністі.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
На протязi 2011  року на діяльність ПАТ "Запоріжсклофлюс" мал  істотний вплив податковий тиск, проблеми, якi повязанi з нестабiльнiстю дiючого законодавства України, в тому числі митного, дуже високі ціни на сировину та енергоносії.  Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї. Дiяльнiсть товариства має значну залежнiсть вiд законодавчих та економiчних умов та обмежень, вiд рiвня попиту на послуги та доходи замовникiв. Головними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є:  взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу;  нестабільна світова економічна ситуація, постiйне зростання цiн на сировину та матерiали;  постiйна змiна правил оподаткування (фiскальна полiтика держави) та митної полiтики. Розвиток ПАТ "Запорiжсклофлюс" залежить як вiд внутрiшнього, так i вiд зовнiшнього середовища.
Основною проблемою товариства є старiння основних фондiв i зменшення виробничих  потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв склав  55,4 %, що є стримуючим фактором  у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.
 Проблеми, пов`язанi iз законодавчими або економiчними обмеженнями, не суттєво впливають на дiяльнiсть товариства.
На рiст собiвартостi у 2011 році  вплинуло пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на електроенергiю. Другим по значимостi фактором росту собiвартостi став рiст цiн на сировину. Рiст цiн на сировину є практично непрогнозованим. Істотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства  непрогнозованiсть державної полiтики стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт ( несвоєчасне відшкодування ПДВ), виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства. Збiльшення цiн на енергоносiї має негативний вплив на дiяльнiсть усiх пiдприємств, та робить значну частину з них неконкурентоспроможними. Збереження тенденцiї пiдвищення цiн на енергоносiї призведе до збiльшення собiвартостi продукцiї пiдприємства, що позначається на рентабiльностi, та в кiнцевому результатi може призвести до погiршення фiнансово-господарського стану пiдприємства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Товариство за звiтний перiод за порушення чинного Законодавства України сплатило штрафів, пені, неустойка і компенсації  у сумі 25 тис. грн.: штраф залізній дорозі за перепростої вагонів  у сумі 5,8 тис. грн., за порушення пенсійного законодавства – 16 тис.грн.; за порушення сплати  соціального страху  - 3,2 тис. грн.

Опис обраної  політики щодо фінансування діяльності емітента
Полiтика ПАТ "Запоріжсклофлюс" щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо - господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування технiчного переозброєння пiдприємства; досягнення максимальних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; безперервне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Фiнансування емiтента у 2011 роцi вiдбувалось тільки за рахунок власних обiгових коштiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб складає 100%. 
Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами: 
- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти шляхом урегулювання платiжної дiсциплини замовникiв/дебiторiв; 
- покращення системи управлiння запасами; 
- збiльшення обсягiв виробництва.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів
Станом на 31.12.2011р. всi укладенi угоди (контракти) виконанi в обсязi та у термiни, передбаченi умовами угод (контрактiв). В звітному періоді було виконано договорів на реалізацію продукції на суму 193,6 млн.грн. 

Стратегія подальшої діяльності емітента
 Загальними напрямками стратегiчного розвитку ПАТ "Запоріжсклофлюс» та основними стратегiчними задачами є посилення конкурентних позицiй заводу на ринку силікату  натрію, скловиробів та зварювальних флюсів, пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок покращення якостi продукціїї та пiдвищення ефективностi виробництва, що у перспективi дозволить збiльшити обсяги продажу та прибутковостi виробленої продукцiї. Ми прагнемо не лише зберегти лiдерство серед виробникiв з країн СНД, але i розширити присутнiсть на свiтових ринках. Позицiонуючи себе як пiдприємство, що веде прозорий бiзнес, ПАТ "Запоріжсклофлюс» прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращий сервiс. Для досягнення поставленої мети ми активно впроваджуємо новi виробничi та ресурсозберiгаючi технологiї.
Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства:
1.Реконструкцiя i модернiзацiя виробництва у вiдповiдностi з організаційно-технічними заходами  ПАТ "Запоріжсклофлюс, освоєння нових технологiй i продукцiї. 
2.Пiдвищення ефективностi  систем  управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу на основi мiжнародних стандартiв. 
Стратегiя подальшого розвитку щодо розширення виробництва, реконструкцiї, поліпшення фінансового стану:
- освоїти виробництво синергетичних агломерованих флюсів нових марок для зварки металоконструкцій різного призначення;
-  освоїти виробництво нових скловиробів;
-  впровадження плану поетапного будівництво пилегазоочисних споруд  на ванну піч №3 виробництва силікату нартію.
Реалізація цих проектів дозволить емітенту покращити якість випускаємої продукції, розширити номенклатуру та ринок збуту продукції, знизити витрати енергоносіїв та собівартість продукції, суттєво зменшити кількість виробничих викидів в атмосферу,  що значно покращить фінансовий стан підприємства.
Сьогоднi на пiдприємствi, у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку, ведуться  роботи з реконструкцiї виробничих потужностей та впровадженню нового сучасного обладнання, освоєнню нових технологiй i нових видів продукцiї. Таким чином закладається надiйний фундамент конкурентноспроможностi продукції ПАТ "Запоріжсклофлюс" на свiтовому ринку в майбутньому. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - нестабiльне дiюче законодавства України,  полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi, наслідком яких є постійно підвищуючи  високі ціни на сировину та енергоносії.  Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї, а також скорочення ринків збуту.
         
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
 Підприємством за звітний період виконано такі роботи: 
планово ведуться роботи по розробці та освоюванню виробництва синергетичних агломерованих  флюсів нових марок для зварювання труб великого діаметру та металоконструкцій різного призначення. Ця робота має велике наукове та технічне значення тому,що  в Україні проводиться вперше. Для виконання цієї роботи зроблено великий обсяг підготовчих та технологічних робіт. Виконання цього засібу проводиться поетапно. Так, в 2011 році була продовжена розробка технології виготовлення агломераційних флюсів з метою покращення зварювально – технологічних властивостей флюсів. Для забезпечення цих вимог, проводиться конструктивна доводка технологічного обладнання на дільниці виробництва мілко дисперсних компонентів.  
В 2011 році було в цеху виробництва флюсів проведена реконструкція сушильного барабана, що дозволило знизити затрати електроенергії на сушку однієї тони флюсу на 14 квт/ч за рахунок збільшення часу перебування флюса в гарячому виді.
Підприємство тісно й плідно співпрацює з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. На виконання дослідних та проектно-конструкторських робіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» витратило за 2011 рік 118 тис.грн.
У 2011 році планується виконати роботи по розширенню номенклатури синергетичних агломераційних флюсів: прийняти участь у випробуваннях, продовжити роботи по дослідженню та упровадженню агломераційних синергетичних флюсів на підприємствах споживачах зварювальних флюсів.                      
         
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент,
 17.10.2011 р.  Господарським  судом  Запорізької  області  відкрито  провадження  у  справі  №18/5009/6183/11   за  позовом  Публічного  акціонерного  товариства  «Запорізький  завод зварювальних  флюсів та скловиробів»  до   Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФАСТ-ПРИНТ»  (м.Запоріжжя, вул..Верхня, 6/21)  про  стягнення  6 316,00 грн  (основний борг-5584,00 грн,;  3% річних-107,00 грн;  інд.інфл.-325,00 грн;  пеня-300,00 грн). Рішення  суду  по  справі винесено  15.11.2011 р. на  користь  ПАТ «Запоріжсклофлюс»  у  повному обсязі.  Видано виконавчий документ.  Ленінським відділом державної  виконавчої  служби  Запорізького міського  управління юстиції  винесено Постанову про відкриття  виконавчого  провадження.  Справа у стадії  виконавчого провадження.
         
Інша інформація
ПАТ "Запоріжсклофлюс" є одним з найбільших світових виробників зварювальних плавлених флюсів, які використовуються для автоматичного та механічного зварювання та наплавлення будівельних, машинобудівельних конструкцій широкого призначення із нелегованих і низьколегованих сталей, в якості шлаків для розливу сталей у металургії.
ПАТ «Запоріжсклофлюс» прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращiй сервiс Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов`язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.
Технiчне переозброєння й реконструкцiя проведення, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - це прiоритетнi напрямки розвитку ПАТ "Запорiжсклофлюс". З метою забезпечення якостi на підприємстві діє система менеджмента якості, підтверджена сертифікатами: ДП НТЦ "СЕПРОС» НАН України на виробництво зварювальних флюсів та силікату натрію розчинного, відповідаючих вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (190 9001:2008, ІДТ) ; мiжнародним органам по сертифікації TUV NORD CERT GmbH Німеччина - на розробку, виробництво та збут зварювальних флюсів, відповідаючим вимогам ISO 9001:2008.
 За  2009 році у зрівнянні з 2008 роком обсяг виробництва зменшився на 7,8 млн. грн. або на 5,7%. У 2010 роцi порiвняно з 2009 роком спостерiгається зростання виробництва в порівняних цінах на 4,8 млн. грн. або на 3,4%, реалізація товарної продукції збільшилася в порівняних цінах на 5,1 млн. грн. або на 3,7%,
 У 2011 роцi порiвняно з 2010 роком спостерiгається зростання виробництва в порівняних цінах на 16,1 млн. грн. або на 10,5%,  та склала 169,4 млн. грн..; реалізація товарної продукції збільшилася в порівняних цінах на 20,4  млн. грн. або на 13,5%, та склала 171,6 млн. грн..
 Фінансові результати  емітента за останні три роки: отримано чистого прибутку за 2009 рік - 20476 тис. грн., за 2010 рік  – 9689 тис. грн.; за 2011 рік збиток склав 2143 тис. грн. Прибуток за 2010 рік в зрівнянні з 2009 роком зменшився за рахунок  стрімкого росту цін на сировину, матеріали та енергоносії. Збиток за 2011 рік стався за рахунок  росту цін на сировину, матеріали та енергоносії, списання безнадійної дебіторської заборгованості.


