Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство "Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів"
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293255
1.5. Міжміський код та телефон: (061)2890352
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ  №275808
1.7. Дата державної реєстрації: 30.12.1994
1.8.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: steklo-flus.pat.ua

2. Основні показники фінансово господарської діяльності емітента
	2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 

Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів
97490
100917
Основні засоби (за залишковою вартістю)
25157
22372
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
28774
19877
Сумарна дебіторська заборгованість
22009
40056
Грошові кошти та їх еквіваленти
6090
3320
Власний капітал
89047
94198
Статутний капітал
110
110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
74930
79671
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
7276
5736
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,39152)
1,77016
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(0,39152)
1,77016
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 
5473508
5473508
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
Загальна номінальна вартість
0
0

у відсотках від статутного капіталу
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
0
0
Вартість чистих активів
89047
94198

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
Вищий орган управління Товариства –Загальні збори акціонерів;виконавчий орган – Правління, яке очолює Голова Правління-Генеральний директор, здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю товариства; Наглядова рада – контролює та регулює діяльність Правління; Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю товариства. 
Посадові особи товариства обрані загальними зборами акціонерів (протокол №16 від 07.04.2009р.): Голова правління- Генеральний директор Осіпов Микола Якович; Члени правління: Олійник Микола Миколайович, Нетяга Володимир Іванович, Щебетун Марія Олександрівна, Єрьоміна Ольга Павлівна, Гулідов Дмитро Іванович, Щетиніна Олена Олександрівна, Сандалов Олександр Павлович, Малий Валентин Олександрович. Наглядова рада: Голова Наглядової ради Оселедчик Сергій Юрійович. Члени Наглядової ради: Комаренко Галина Вікторівна, Міріленко Людмила Миколаївна. Голова Ревізійної комісії – Костюк Віра Іванівна. Головний бухгалтер – Безкіш Валентина Олександрівна. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Засновником Товариства є Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Товариство випустило 5473508 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. на загальну суму 109470,16 грн., зареєстровано випуск  свідоцтвом про випуск акцій за № 18/08/1/11 від 24.02.2011 року Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР, форма випуску акцій - бездокументарна. Цінним паперам надано код UA 4000114607. Всі акції товариства розміщено серед фізичних та юридичних осіб. Згідно до договору з Публічним акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС" від 28.12.2011 року про допуск цінних паперів до торгівлі, цінні папери ПАТ "Запоріжсклофлюс" відповідно до рішення Операційного управління, включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру. Надалі будуть підтримуватися у Біржовому Списку ПФТС з їх включенням до Біржового Реєстру або без їх включення до Біржового Реєстру в залежності від відповідності цінних паперів вимогам до лістингових цінних паперів. Додаткового випуску цінних паперів Товариство в звітному році не проводило та в найближчий час проводити не має наміру. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
    Депозитарну діяльність зберігача цінних паперів ПАТ "Запоріжсклофлюс" здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна фондова компанія ПРОФІ" (код за ЄДРПОУ 35719290) згідно з договором про відкриття рахунків у цінних паперах № З-102/11-Е від 25.03.20011року та  Національний Депозитарій України (код за ЄДРПОУ 30370711), з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3180 від 18.02.2011 року. До дати припинення ведення реєстру, тобто до 05.04.2011 року депозитарну діяльність з ведення реєстру власників ВАТ "Запоріжсклофлюс" здійснював реєстратор ТОВ КФК "Альянс-ВІД" (код за ЄДРПОУ 24511403) згідно з договором №22-126 від 29.06.1998року. Рішення про дематеріалізацію було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжсклофлюс» (протокол №18 від 31.01.2011 року), внаслідок чого реєстр було передано від реєстратора ТОВ КФК "Альянс-ВІД" до зберігача ТОВ "Незалежна фондова компанія ПРОФІ" та Національного Депозитарію України згідно до акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Запоріжсклофлюс" від 11.04.2011 року. 

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент акціонерне товариство)
     У звітному періоді було проведено позачергові та чергові загальні збори акціонерів.
     Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 31.01.2011року.,кворум 85,5%. Дата проведення та перелік питань порядку денного було запропоновано правлінням товариства та затверджено наглядовою радою ( протокол № 33 від 07.12.2010р.). 
Питання порядку денного позачергових загальних зборів:
1. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
2. Визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
3. Порядок вилучення і знищення сертифікатів акцій.
Всі рішення по порядку денному позачергових загальних зборів затверджено.
     Чергові загальні збори акціонерів відбулися 24.05.2012року.,кворум 85,53%. Дата проведення та перелік питань порядку денного було запропоновано правлінням товариства та затверджено наглядовою радою ( протокол № 38 від 30.03.2011р.).
Питання порядку денного чергових загальних зборів:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2.Звіт Правління про результати  фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових  нормативів  розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну типу Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції  у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.
8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління,  ревізійну комісію  шляхом викладання їх в новій редакції. 
9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.
Всі рішення по порядку денному чергових загальних зборів затверджено.

7. Інформація про дивіденди


Найменування показника 
За результатами звітного  періоду
За результатами періоду,
 що передував звітному

пепередував передував звітному

за простими акціями
за привілейо-ваними  акціями
за простими акціями
за привілейо-ваними  акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн
3010429.400
0.000
3010429.400
0.000
Нараховано дивідендів на одну акцію,грн
0.550
0.000
0.550
0.000
Сума виплачених дивідендів, грн
0.000
0.000
3671000.000
0.000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 
17.04.2012
0.000
01.06.2011
0.000
Дата виплати дивідендів 
17.04.2012
0.000
01.06.2011
0.000
Опис 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №19 від 24.05.2011р.) дивіденди за результатами роботи товариства за 2010 рік  нараховані всім учасникам товариства, які є акціонерами станом на 01 червня 2011 року, пропорційно їх частині у статутному капіталу, з розрахунку 0,55 грн. на одну акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 01.06.2011р. Виплата дивідендів проводилася у відповідності до чинного Статуту товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 10.04.2012р.) дивіденди за результатами роботи товариства за 2011 рік  нараховані всім учасникам товариства, які є акціонерами станом на 17 квітня 2012 року, пропорційно їх частині у статутному капіталу, з розрахунку 0,55 грн. на одну акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 17.04.2012р. Виплата дивідендів буде проводитись у відповідності до чинного Статуту товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку провела Аудиторська фірма "Капітал", Товариство з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 20503140, свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів № 0150 від 26.01.2001 року, видане Аудиторською палатою України. ТОВ АФ "Капітал" розташоване за адресою : м.Запоріжжя, пр. Леніна,170-б, надає послуги з аудиторської перевірки фінансових звітів згідно з договором №28/01 від 04.12.2001 року та додаткової угоди №6 від 18.06.2007 року.
ВИСНОВОК:  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.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2012
Додатково в Інтернеті інформація розміщена на власній веб сторінці: steklo-flus.pat.ua 20.04.2012 .
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління - генеральний директор		                         Осіпов Микола Якович
23.04.2012	 

