Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння
(посада)

Праворський Iван Максимович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Темп"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14309942

Місцезнаходження емітента

29000 Україна Хмельницька Хмельницький м. Хмельницький
Проспект Миру, 99/101

Міжміський код, телефон та факс емітента

0382630027 0382630027

Електронна поштова адреса емітента

temp-mainpost@ukr.net

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

17.04.2013
(дата)

Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № №
76

19.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.temp-mash.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

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 емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

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

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

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
періоду

-

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. Річна фінансова звітність

-

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств)
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомості)

30. Примітки

-

Дивiденди за результами 2011 р. вiдповiдно до Протоколу № 16 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ТЕМП" вiд
26.04.2012 р. не нараховувались i не виплачувались. Товариство не належить до будь-яких об'єднань
пiдприємств. Рейтингове агентство не проводилось. Товариство не здiйснювало та не реєструвало випуск
облiгацiй протягом 2012 р. Товариство не здiйснювало та не реєструвало випуск акцiй протягом 2012 р.
Товариство не здiйснювало протягом 2012 р. випуск iнших цiнних паперiв. Протягом звiтного року Товариство
не здiйснювало викуп власних акцiй. Гарантiї третiх осiб за кожним випуском боргових цiнних паперiв у
Товариства вiдсутнi. Випуск цiльових облiгацiй Товариством не здiйснювався.

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Темп"

Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Темп"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Поштовий індекс

29000

Область, район

Хмельницька Хмельницький

Населений пункт

м. Хмельницький

Вулиця, будинок

Проспект Миру, 99/101

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

16731200000001933

Дата державної реєстрації

16.08.1994

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Хмельницької мiської Ради

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

600000

Сплачений статутний капітал (грн.)

600000

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

МФО банку

300023

Поточний рахунок

26001000251082

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

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" у м. Хмельницький

МФО банку

300614

Поточний рахунок

26003000014228

Основні види діяльності
27.90

Виробництво iншого електричного устатковання

28.30

Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства

28.49

Виробництво iнших верстатiв

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

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство машинобудування, вiйськовопромислового комплексу та конверсiї
України

д/в

03035 Україна 32000 Солом'янський
м. Київ Сурiкова, 3

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

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

д/н

01.01.1970

Усього

_______________
* Не обов'язково для заповнення.

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

0

100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за перiод 187 чол. Фонд оплати працi у 2012 роцi становить 6672 тис. грн., у
порiвняннi з 2011 роком фонд оплати працi зменшився на 580 тис. грн. Зменшення фонду оплати працi у 2012 роцi вiдбулось за рахунок зменшення обсягiв
виробництва у нормо-годинах i вiдповiдно зменшення середньооблiкової чисельностi працiвникiв.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада

Голова Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Праворський Iван Максимович

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

НА 418155 13.01.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.

Рік народження**

1946

Освіта**

Вища. Хмельницький технологiчний iнститут побутового обслуговування

Стаж керівної роботи (років)**

35

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Темп"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Правлiння є виконавчим органом
Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним
зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Кiлькiсний i
персональний склад правлiння, термiн повноважень її членiв встановлюються рiшенням наглядової
ради. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 2) розробка проектiв рiчного

бюджету, планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства, планiв
роботи правлiння та забезпечення їх реалiзацiї; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового
облiку i звiтностi Товариства; 5) складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв
Товариства; 6) розробка штатного розкладу, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та
представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства
у випадках, встановлених цим Статутом i законом; 9) укладення та виконання колективного договору,
призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники
правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. Органiзацiйною формою роботи правлiння є
засiдання, якi проводяться за необхiднiстю. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в
ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засiданнi правлiння вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.
Роботою правлiння керує голова правлiння, який призначається та вiдкликається наглядовою радою iз
складу членiв правлiння. З головою правлiння укладається трудовий договiр (контракт), в якому
визначаються права, обов'язки i вiдповiдальнiсть голови правлiння, та iншi умови вiдповiдно до закону.
Вiд iменi Товариства договiр (контакт) з головою правлiння укладає голова наглядової ради. 1. Голова
правлiння має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати
на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси
Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4)
приймати рiшення про укладання Товариством договорiв (правочинiв) на суму до 1000 (одна тисяча)
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, крiм випадкiв укладання договорiв (правочинiв)
передбачених пп. 17 п.7.18 цього Статуту. 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,
визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради; 6) вiдкривати
рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати договори, довiреностi та iншi документи вiд iменi
Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства,
вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до закону та внутрiшнiх
документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення
нормальної роботи Товариства, згiдно з законом та внутрiшнiми документами Товариства. 2. У разi
вiдсутностi голови правлiння за рiшенням наглядової ради його обов'язки тимчасово виконує iнший
член правлiння. При виконаннi обов'язкiв голови правлiння такий член правлiння має право без
довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї голови правлiння,
визначеної цим Статутом.

Посада

Заступник Голови Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Задворна Майя Анатолiївна

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

НА 988972 26.06.2001 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.

Рік народження**

1967

Освіта**

Незакiнчена вища освiта

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ВАТ "Темп"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада

Член Наглядової Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Муха Вiктор Борисович

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

СО 113608 11.05.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження**

1952

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

25

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ЗАТ "КЕМЗ "Зварка"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Лукошин Сергiй Володимирович

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

СО 094439 17.02.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження**

1973

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ВАТ "Стрийський завод КПО"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя є органом
Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя
обирається в кiлькостi 3 членiв загальними зборами акцiонерiв, якi встановлюють персональний склад
ревiзiйної комiсiї i термiн повноважень її членiв. Члени ревiзiйної комiсiї обирають з свого складу
голову, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї. Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою

ревiзiйної комiсiї. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння
ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi
Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вимогам закону; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлiнням, головою та
членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та
правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобовязаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та
матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного (страхового) та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення
власних та позикових коштiв. Перевiрка фiнансово-господарскьої дiяльностi проводяться ревiзiйною
комiсiєю за дорученням загальних зборiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи, та в iнших випадках,
передбачених законом. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi
документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до
покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення
планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновок. Без висновку ревiзiйної
комiсiї загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна
комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи, на своїх
засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, а також перед початком перевiрок та за їхнiми
результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не
менше 2/3 її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про
результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв або наглядової радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами Товариства. Для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства
згiдно з рiшеннiм загальних зборiв акцiонерiв або наглядової ради, а також в iнших випадках,
встановлених законом, може призначатися аудиторська перевiрка.

Посада

Заступник Наглядової Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Дятел Микола Микитович

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

КО 444545 27.11.2002 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.

Рік народження**

1948

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

27

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Заступник директора ТОВ "Центросервiс"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада

Голова Наглядової Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Кравченко Олег Борисович

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

СО 367948 13.01.2000 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження**

1965

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ВАТ "Стрийський завод КПО"

Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова (спостережна) рада (далi за
текстом - наглядова рада) є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж
проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та рiшеннями загальних
зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада
обирається в кiлькостi 3 членiв загальними зборами акцiонерiв, якi встановлюють персональний склад
наглядової ради i термiн повноважень її членiв. Члени наглядової ради обирають з свого складу голову,
заступника голови та секретаря наглядової ради. Голова наглядової ради керує роботою наглядової
ради. Члени наглядової ради не можуть бути членами правлiння або ревiзiйної комiсiї Товариства. До
компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законом, а
також переданих їй для вирiшення загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї
наглядової ради належить: 1) обрання та вiдкликання членiв правлiння Товариства, призначення
голови правлiння; 2) визначення форм контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства; 3) затвердження
внутрiшнiх положень Товариства; 4) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та
скарг акцiонерiв; 5) встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики
Товариства; 6) встановлення порядку реалiзацiї переважного права акцiонерiв Товариства на
придбання акцiй, що додатково випускаються (розмiщуються) Товариством; 7) забезпечення
проведення перевiрки достовiрностi квартальної та рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8)
затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства; 9) визначення умов
контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, затвердження їх посадових iнструкцiй
та посадових окладiв; 10) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв
правлiння; 11) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 12) затвердження зовнiшнього аудитора та умов
договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг;
iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 13)
призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 14) узгодження рiшення правлiння про
скликання загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного
повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному загальних
зборiв акцiонерiв; 15) призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв
акцiонерiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв
акцiонерiв; 16) прийняття рiшень про укладання Товариством договорiв (правочинiв) на суму, що
перевищує 1000 (одну тисячу) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян; 17) прийняття рiшень
про укладання Товариством договорiв (правочинiв) щодо придбання або вiдчуження нерухомого
майна, цiнних паперiв, договорiв (правочинiв) позики, кредиту, застави (iпотеки), завдатку, поруки,

гарантiї, оренди чи суборенди, iнвестування, будiвництва, уступки права вимоги та переведення боргу,
незалежно вiд суми таких договорiв (правочинiв); 18) прийняття рiшень про участь Товариства в
заснуваннi iнших юридичних осiб та про придбання корпоративних прав iнших юридичних осiб; 19)
затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 20)
надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв щодо питань порядку денного; 21)
надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного
договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Питання, що
належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення
правлiнню Товариства. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є засiдання. Засiдання
наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання
наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної
кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало бiльше половини членiв наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi. Голова, члени
правлiння та iншi посадовi особи Товариства зобов'язанi на вимогу голови наглядової ради надавати
документи i iнформацiю, необхiднi для виконання функцiй наглядової ради. Члени наглядової ради
мають право приймати участь в засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу.
Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан
Товариства та вжитi нею заходи.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової
особи

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав)* або
ідентифікаційний

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заступник
Голови
Правлiння

Задворна Майя
Анатолiївна

НА 988972
Хмельницьким
МУ УМВС України
в Хмельницькiй
обл.

15.05.2008

5

0.00125

5

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Муха Вiктор
Борисович

СО 113608
Днiпровським РУ
ГУ МВС України в
м. Києвi

20.08.2007

100

0.025

100

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Лукошин Сергiй
Володимирович

СО 094439
Мiнським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi

20.08.2007

100

0.025

100

0

0

0

Заступник
Наглядової
Ради

Дятел Микола
Микитович

КО 444545
Лубенським МРВ
УМВС України в
Полтавськiй обл.

20.08.2007

200

0.05

200

0

0

0

Голова
Наглядової
Ради

Кравченко Олег
Борисович

СО 367948
Днiпровським РУ
ГУ МВС України в
м. Києвi

20.08.2007

299510

75.065

299510

0

0

0

Голова
Правлiння

Праворський
Iван
Максимович

НА 418155
Хмельницьким
МУ УМВС України
в Хмельницькiй
обл.

16.12.2003

30

0.0075

30

0

0

0

Усього

299945

75.174185

299945

0

0

0

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

0

0

0

Найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до
реєстру

д/н

д/н

-----

04.04.2012

0

0

0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кравченко
Олег
Борисович

СО 367948 Днiпровським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

20.08.2007

299510

75.065

299510

0

0

0

299510

75.065

299510

0

0

0

Усього

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

22.04.2011

Кворум зборів**

75.19

Опис

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Темп" вiд 22.04.2011 р. Головою зборiв було оголошено наступний порядок
денний: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 р. i основнi напрямки
дiяльностi товариства на 2011 рiк. 2. Звiт Наглядової ради товариства за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2010 р. 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства,
рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв товариства за 2010 рiк, затвердження
розподiлу планового прибутку на 2011 рiк. 5. Про переведення у бездокументарну форму iменних цiнних паперiв
Товариства випущених у документарнiй формi, затвердження рiшення про дематерiалiзацiю та визначення способу
повiдомлення акцiонерiв. 6. Про припинення дiї договору з Реєстроутримувачем, встановлення дати припинення
ведення реєстру та дати припинення операцiй. 7. Прийняття рiшення про укладення договору з Депозитарiєм на
обслуговування емiсiї, що дематерiалiзується, затвердження умов договору. 8. Прийняття рiшення про укладення
договору зi Зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та
затвердження умов договору. 9. Призначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження здiйснити
персональнi повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення, здiйснювати iншi дiї щодо забезпечення
проведення процедури дематерiалiзацiї. 10. Про внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту. 11.
Приведення дiяльностi ВАТ "ТЕМП" у вiдповiднiсть iз вимогами Закону Україїни "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008 року № 514-VI. 12. Про змiну найменування ВАТ "ТЕМП" на Публiчне акцiонерне товариство "ТЕМП". 13.
Про внесення змiн до Статуту ВАТ "ТЕМП", у у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства",
шляхом затвердження нової редакцiї Статуту. 14. Про вiдкликання органiв управлiння Товариства. 15. Про обрання
органiв управлiння Товариства. 16. Затвердження внутрiшнiх положень у вiдповiдностi з нормами Закону України
"Про акцiонернi товариства".

чергові
Вид загальних зборів*
X
Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів**

74.43

позачергові

Опис

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Темп" вiд 26.04.2012 р. Головою зборiв було оголошено наступний порядок
денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв (Обрання лiчильної комiсiї, голови та
секретаря загальних зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв). 2. Звiт Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 р. i основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012 р. 3. Звiт
Наглядової ради товариства за 2011 р. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу
за 2011 р. 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства, рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу
прибутку або покриття збиткiв товариства за 2011 р., затвердження розподiлу планового прибутку зв 2012 р. 6.
Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 7. Про внесення змiн до
Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту. 8. Приведення дiяльностi ВАТ "ТЕМП" у вiдповiднiсть iз вимогами
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 9. Про змiну найменування ВАТ "ТЕМП" на
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕМП". 10. Про внесення змiн до Статуту ВАТ "ТЕМП" у вiдповiдностi з вимогами
Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом затвердження нової редакцiї Статуту. 11. Про вiдкликання
органiв управлiння Товариства. 12. Про обрання органiв управлiння Товариства. 13. Затвердження внутрiшнiх
попложень у вiдповiдностi з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства".

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Промислова
Аудиторська Спiлка"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Kод за ЄДРПОУ

33100397

Місцезнаходження

04073, м. Київ, пр-т Московський 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№ 3464

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.09.2004

Міжміський код та телефон

0445010313

Факс

0445010313

Вид діяльності

74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Перевiрка здiйснювалась на пiдставi договору вiд 28.03.2013 р.

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

Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Kод за ЄДРПОУ

00039019

Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

серiя АВ № 376970

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2007

Міжміський код та телефон

0442054547

Факс

0442054547

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Договiр на ведення та зберiгання реєстру акцiонерiв № 12 вiд 28.11.2003 р.

Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200/22/1/98

Хмельницьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA 2200551008

Значення
відсутнє в
довіднику
011

Бездокументарні
іменні

0.25

399000

99750

100

10.11.1998

Опис

ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 399 000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номiнальною
вартiстю 0,25 (двадцять п'ять копiйок) на загальну суму 99 750,0 грн., про що Хмельницьким територiальним управлiнням
ДКЦПФР видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер № 200/22/1/98, дата реєстрацiї 10 листопада
1998 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтета не
здiйснюється. На внутрiшньому ринку торгiвля здiйснюється на позабiржовому ринку. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
емiтанта на фондових бiржах не здiйснювалось.

31.10.2008

Хмельницьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

Опис

15/22/1/08Т

UA3143099421

Значення
відсутнє в
довіднику
011

Бездокументарні
іменні

0.25

2001000

2001000

100

ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 2 001 000 (два мiльйони одна тисяча) шт. номiнальною
вартiстю 0,25 (двадцять п'ять копiйок) на загальну суму 500 250,0 грн., про що Хмельницьким територiальним управлiнням

ДКЦПФР видане Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер № 15/22/1/08-Т, дата реєстрацiї 31
жовтня 2008 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтета не
здiйснюється. На внутрiшньому ринку торгiвля здiйснюється на позабiржовому ринку. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
емiтанта на фондових бiржах не здiйснювалось.

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "ТЕМП", затвердженого протоколом установчих
зборiв учасникiв Товариства вiд 20.05.2004 р. № 8. Статут Товариства було зареєстровано Виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради
Хмельницької обл. вiд 26.05.2004 р., № запису 3060. Нова редакцiї Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "ТЕМП", затверджена
протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17.04.2009 р. № 13. Статут Товариства зареєстровано Виконавчим комiтетом
Хмельницької мiської ради Хмельницької обл. вiд 24.04.2009 р., № запису 16731050007001933. Вiдкрите акцiонерне товариство "ТЕМП"
створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України вiд 05 квiтня 1994 р. №
516а шляхом перетворення державного пiдприємства Хмельницького заводу "Темп" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу
Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. № 210/93 та до Законiв України "Про приватизацiю державного майна"
вiд 04.03.1992 р. № 2163-XII, "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. № 2692-ХII. Засновником Вiдкритого акцiонерного товариства
"ТЕМП" є Держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України.
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
Вiдкрите акцiонерне товариство "Темп" не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на Основних принципах бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а саме: обачностi, повного
висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою,
iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi. Облiкова полiтика дiє паралельно з внутрiшнiми
положеннями та процедурами щодо окремих операцiй та встановлює загальнi методологiчнi основи органiзацiї бухгалтерського облiку.
Складовими облiкової полiтики Товариства є iншi акти внутрiшнього регулювання дiяльностi Товариства (накази, положення, iнструкцiї,
порядки, тощо) в частинi ведення бухгалтерського облiку, включаючи тi, що будуть затвердженi в майбутньому, протягом термiну дiї даної
облiкової полiтики. Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером.
Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями. На пiдставi даних
бухгалтерського (фiнансового) облiку складається фiнансова звiтнiсть Товариства, до якої включаються показники дiяльностi апарату управлiння
Товариства та виробничих пiдроздiлiв пiдприємства. Товариство веде бухгалтерський облiк, складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй валютi
України. Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та власний капiтал. Актив визнається в балансi, коли є ймовiрним надходження
майбутнiх економiчних вигод i актив має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Зобов’язання визнається в балансi
Товариства, коли вiрогiдно, що в результатi погашення iснуючого зобов’язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, i
суму, за якою буде погашено зобов’язання можна достовiрно визначити. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є
оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Активи i зобов’язання
облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Активи i зобов’язання Товариства оприбутковуються та облiковуються за: вартiстю їх придбання чи
виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених (нарахованих) за них грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за
справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання; зобов’язання – за сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi
пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi. Визнавати основним засобом закiнчений пристрiй з
усiма пристосуваннями i приладдям до нього, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки: очiкуваний термiн корисного використання, яких перевищує один рiк; до 31.12.2011 р. первiсною
вартiстю бiльше 1 000 грн., з 01.01.2012 р. первiсною вартiстю бiльше 2500 грн. До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносити активи,
очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує один рiк та первiсна вартiсть яких менша або дорiвнює 1 000 грн. до 31.12.2011 р. та
менша або дорiвнює 2500 грн. з 01.01.2012 р. Товариство не визнає у складi вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати вiдносяться на фiнансовий результат поточного перiоду. В
складi вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Первiсна вартiсть
основних засобiв збiльшується на суму капiтальних витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова,
дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього
об'єкта. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувати на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть нематерiального
активу складається з цiни (вартостi) придбання (крiм отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають
вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з його використанням за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiального активу,
створеного пiдприємством, включає прямi витрати на оплату працi, прямi матерiальнi витрати, iншi витрати, безпосередньо пов’язанi iз
створенням цього нематерiального активу та приведенням його до стану придатностi для використання за призначенням (оплата реєстрацiї,
юридичного права, амортизацiя патентiв, лiцензiй тощо). Нарахування амортизацiї необоротних активiв (крiм малоцiнних необоротних активiв
та завершених капiтальних iнвестицiй в орендованi основнi засоби) здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку
корисного використання. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображається в першому мiсяцi
використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крiм права постiйного користування

земельною дiлянкою) здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта
активом (при зарахуваннi на баланс). Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювати iз допомогою прямолiнiйного методу
нарахування амортизацiї. Встановити, що одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Застосовувати перiодичну систему оцiнки
запасiв. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, вважати малоцiнними та швидкозношуваними предметами. При
передачi таких предметiв зi складу в експлуатацiю, вартiсть їх вiдносити до витрат. Органiзувати обов’язкове ведення кiлькiсного облiку таких
предметiв у розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, палива,
товарiв тощо) здiйснювати залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi
до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси. Облiковою одиницею
бухгалтерського облiку запасiв вважати вид запасiв. Розподiляти транспортно-заготiвельнi витрати щомiсячно пропорцiйно сумi запасiв, що
вибули за звiтний мiсяць. Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток середнього
вiдсотка, транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з
якими вiдображено вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв
транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортно-заготiвельних витрат за звiтнiй мiсяць на суму залишку запасiв на
початок мiсяця i запасiв, що надiйшли за звiтнiй мiсяць. Оцiнку запасiв при їх вiдпуску чи iншому вибуттi здiйснювати: - методом ФIФО при
вiдпуску матерiальних цiнностей (матерiалiв, сировини, палива, запасних частин, МШП) у виробництво, продажi та iншому вибуттi; - за методом
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi готової продукцiї. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть
отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторську заборгованiсть подiляти на
довгострокову та поточну. Частину довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати
балансу, вiдображати на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги визнавати активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнювати за первiсною
вартiстю. Дебiторську заборгованiсть за товари, послуги вiдображати в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю на дату балансу, що дорiвнює
сумi дебiторської заборгованостi за товари, послуги за мiнусом резерву сумнiвних боргiв. Суму резерву сумнiвних боргiв формувати за методом
застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина якої визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому
внаслiдок його погашення. Зобов’язання подiляються на: довгостроковi; поточнi; забезпечення. Витрати вiдображати в балансi одночасно iз
зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, а у звiтi про фiнансовi результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони
понесенi. Застосовувати в основному виробництвi позамовний метод iз застосуванням елементiв нормативного методу облiку витрат на
виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї; у цехах допомiжного виробництва: ремонтно-механiчному та
iнструментальному – позамовний метод, у всiх iнших цехах допомiжного виробництва – простий метод калькулювання. Облiк витрат i
калькулювання собiвартостi виготовленої продукцiї органiзовувати за окремими пiдроздiлами. По пiдприємству в цiлому облiковувати
загальновиробничi, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Товариство отримує доходи та здiйснює витрати в процесi операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Вказана класифiкацiя доходiв i витрат застосовується при складаннi бухгалтерської (фiнансової) звiтностi.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв визнавати на дату вiдвантаження готової продукцiї, товарiв. Дохiд вiд наданих послуг визнавати на
дату пiдписання акту виконаних робiт. Якщо дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений, то вiн визнається та вiдображається у
бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати
оформлення первинного документа, що пiдтверджує надання (отримання) роботи, послуги. Доходи (витрати) за здiйсненими (отриманими)
роботами, послугами з обов’язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) робiт, послуг або за фактом досягнення

передбаченого договором результату. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом
вивченням виконаної роботи. В бухгалтерському облiку доходи (витрати) вiдображаються у звiтному перiодi, в якому пiдписано первинний
документ - акт наданих (отриманих) послуг (виконаних робiт).
Текст аудиторського висновку
СВIДОЦТВО АПУ № 3464 Власникам цiнних паперiв, керiвництву ВАТ «ТЕМП» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
України Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «ТЕМП» за 2012 рiк
Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «Аудиторська фiрма «Промислова Аудиторська Спiлка», яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть на
пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги № 3464, виданого
Аудиторською палатою України вiд 30 вересня 2004 року згiдно з Договором на проведення аудиту вiд 28.03.2013 року № 321-А проведено
аудит попередньої фiнансової звiтностi, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi
результати, про рух грошових коштiв, про власний капiтал зi рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислого викладу суттєвих принципiв
облiкової полiтики та примiток до рiчної фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕМП» (далi - Товариство), складеної у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк,
що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на
МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як
очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансової звiтностi згiдно
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi». Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою
формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть
використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне
найменування вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Промислова Аудиторська
Спiлка». Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 33100397. Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Московський, 23. Реєстрацiйнi данi: Серiя та
номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя АОО № 595383. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Оболонська районна у мiстi Києвi
Державна адмiнiстрацiя. Дата проведення державної реєстрацiї: 19.08.2004 року. Номер запису 1 069 102 0000 000369. Свiдоцтво про внесення
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги, видане Аудиторською палатою України вiд 30 вересня
2004 року № 3464. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Унесено до
Реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 20.10.2009 року № 1241, Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 1046, Серiя та номер Свiдоцтва: АБ №
000950. Сертифiкат аудитора – Голубець Сергiй Миколайович: Серiя А № 004647 вiд 18 травня 2001 року. Рiшення Аудиторської Палати України
№ 214/3 вiд 29.04.10 р. термiн дiї сертифiката продовжено до 18 травня 2015 р. Телефон (факс): (044) 501-03-13. Дата початку перевiрки – 28
березня 2013 року. Дата закiнчення перевiрки – 15 квiтня 2013 року. Дата видачi висновку – 15 квiтня 2013 року. Мiсце проведення аудиту:
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 99-101. 1. Основнi вiдомостi про Товариство Загальнi вiдомостi про емiтента Таблиця 1 Повне
найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕМП» Скорочене найменування ВАТ «ТЕМП» Iдентифiкацiйний код юридичної особи
14309942 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 231 Вiдкрите акцiонерне товариство Дата державної реєстрацiї 16.08.1994 р. Номер запису

про державну реєстрацiю: 1 673 120 0000 001933 Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю Виконавчий комiтет Хмельницької
Мiської Ради Серiя та номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А00 № 249117 Мiсцезнаходження за КОАТУУ 6810100000 29015, м.
Хмельницький, проспект Миру, 99/101 Основнi види дiяльностi Код за КВЕД Вид дiяльностi 28.30 Виробництво машин та устаткування для
сiльського та лiсового господарства 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 28.49 Виробництво iнших верстатiв 33.12 Ремонт i технiчне
обслуговування машин i устатковання промислового призначення 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого
нерухомого майна 27.90 Виробництво iншого електричного устатковання Iнституцiйний сектор економiки за KICE S.11002 Приватнi нефiнансовi
корпорацiї 2. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: 1. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р.; 2. Звiт про фiнансовi результати за 2012
рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк; 4. Звiт про власний капiтал за 2012 рiк; 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк; 6.
Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2012 рiк, журнали-ордери за 2012 рiк; 7. Аналiтичнi данi по
балансовим рахункам за 2012 рiк. 8. Облiковi данi по взаєморозрахунках з дебiторами та кредиторами за 2012 р. 9. Трансформацiйнi таблицi
показникiв фiнансової звiтностi за 2012 р. 3. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та «Вимогами 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 29.09.2011 р. № 1360. Ми виконали аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства
«ТЕМП», що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про
власний капiтал та примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, забезпечення фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах,
збереження оброблених первинних документiв, регiстрiв i звiтностi покладається на керiвництво Товариства. Товариством забезпечується
дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського
облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi Товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов’язань станом на
01.11.2012 р. (наказ № 156 вiд 31.10.2012 р.). Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, забезпечення фiксування фактiв
здiйснення всiх господарських операцiй в первинних документах, зберiгання оброблених первинних документiв, регiстрiв i звiтностi
покладається на керiвника Товариства. Вiдповiдальнiсть за дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання
фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй покладається на
головного бухгалтера Товариства. Вiдображення господарських операцiй у бухгалтерському облiку Товариства здiйснювалося згiдно з
облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом вiд № 1 вiд 01.01.2011 р., в якiй передбачено сукупнiсть принципiв, методiв i
процедур, що використовуються для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика була незмiнною
протягом перiоду, що перевiрявся. Товариство самостiйно складає фiнансовi звiти, здiйснює бухгалтерський та статистичний облiк, формує
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає трансформацiї у
фiнансову звiтнiсть, складену у вiдповiдностi до МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на Основних принципах бухгалтерського
облiку та фiнансової звiтностi, а саме: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi.
Облiкова полiтика дiє паралельно з внутрiшнiми положеннями та процедурами щодо окремих операцiй та встановлює загальнi методологiчнi
основи органiзацiї бухгалтерського облiку. Складовими облiкової полiтики Товариства є iншi акти внутрiшнього регулювання дiяльностi
Товариства (накази, положення, iнструкцiї, порядки, тощо) в частинi ведення бухгалтерського облiку, включаючи тi, що будуть затвердженi в

майбутньому, протягом термiну дiї даної облiкової полiтики. Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi покладено на бухгалтерську службу
на чолi з головним бухгалтером. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється
посадовими iнструкцiями. На пiдставi даних бухгалтерського (фiнансового) облiку складається фiнансова звiтнiсть Товариства, до якої
включаються показники дiяльностi апарату управлiння Товариства та виробничих пiдроздiлiв пiдприємства. Товариство веде бухгалтерський
облiк, складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй валютi України. Основними елементами балансу є активи, зобов’язання та власний капiтал.
Актив визнається в балансi, коли є ймовiрним надходження майбутнiх економiчних вигод i актив має собiвартiсть або вартiсть, яку можна
достовiрно визначити. Зобов’язання визнається в балансi Товариства, коли вiрогiдно, що в результатi погашення iснуючого зобов’язання
вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, i суму, за якою буде погашено зобов’язання можна достовiрно визначити.
Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи
балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Активи i зобов’язання облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Активи i зобов’язання Товариства
оприбутковуються та облiковуються за: вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою
сплачених (нарахованих) за них грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на
момент їх придбання; зобов’язання – за сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної
господарської дiяльностi. Визнавати основним засобом закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього, або окремий
конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки: очiкуваний термiн
корисного використання, яких перевищує один рiк; до 31.12.2011 р. первiсною вартiстю бiльше 1 000 грн., з 01.01.2012 р. первiсною вартiстю
бiльше 2500 грн. До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує
один рiк та первiсна вартiсть яких менша або дорiвнює 1 000 грн. до 31.12.2011 р. та менша або дорiвнює 2500 грн. з 01.01.2012 р. Товариство
не визнає у складi вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування об’єкта.
Цi витрати вiдносяться на фiнансовий результат поточного перiоду. В складi вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати,
якi задовольняють критерiям визнання активу. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму капiтальних витрат, пов’язаних iз
полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi
економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об’єкта. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувати на баланс
Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання (крiм отриманих
торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з його
використанням за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiального активу, створеного пiдприємством, включає прямi витрати на оплату працi,
прямi матерiальнi витрати, iншi витрати, безпосередньо пов’язанi iз створенням цього нематерiального активу та приведенням його до стану
придатностi для використання за призначенням (оплата реєстрацiї, юридичного права, амортизацiя патентiв, лiцензiй тощо). Нарахування
амортизацiї необоротних активiв (крiм малоцiнних необоротних активiв та завершених капiтальних iнвестицiй в орендованi основнi засоби)
здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання. Нарахування амортизацiї малоцiнних
необоротних матерiальних активiв вiдображається в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. Нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв (крiм права постiйного користування земельною дiлянкою) здiйснюється протягом строку їх корисного
використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв здiйснювати iз допомогою прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. Товариством встановлено, що одиницею
бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Товариство застосовує перiодичну систему оцiнки запасiв. Матерiальнi активи, що
використовуються не бiльше одного року, вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами. При передачi таких предметiв зi
складу в експлуатацiю, вартiсть їх вiдноситься до витрат. Товариством органiзоване обов’язкове ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у

розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, палива, товарiв тощо)
здiйснювати залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного
капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку
запасiв вважати вид запасiв. Товариство розподiляє транспортно-заготiвельнi витрати щомiсячно пропорцiйно сумi запасiв, що вибули за
звiтний мiсяць. Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток середнього вiдсотка,
транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими
вiдображено вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв транспортнозаготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортно-заготiвельних витрат за звiтнiй мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця i
запасiв, що надiйшли за звiтнiй мiсяць. Оцiнку запасiв при їх вiдпуску чи iншому вибуттi Товариство здiйснює: - методом ФIФО при вiдпуску
матерiальних цiнностей (матерiалiв, сировини, палива, запасних частин, МШП) у виробництво, продажi та iншому вибуттi; - за методом
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi готової продукцiї. Дебiторську заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть
отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторську заборгованiсть Товариство
подiляє на довгострокову та поточну. Частину довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв
з дати балансу, Товариство вiдображає на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Поточна дебiторську заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та
оцiнювати за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, послуги вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю на
дату балансу, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за товари, послуги за мiнусом резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву сумнiвних
боргiв формується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина якої визначається на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. Зобов’язання визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Зобов’язання подiляються на: довгостроковi; поточнi; забезпечення.
Витрати вiдображаються в балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, а у звiтi про фiнансовi результати –
одночасно з доходами, для отримання яких вони були понесенi. Товариство застосовує в основному виробництвi позамовний метод iз
застосуванням елементiв нормативного методу облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї; у
цехах допомiжного виробництва: ремонтно-механiчному та iнструментальному – позамовний метод, у всiх iнших цехах допомiжного
виробництва – простий метод калькулювання. Облiк витрат i калькулювання собiвартостi виготовленої продукцiї органiзований за окремими
пiдроздiлами. По Товариству в цiлому облiковуються загальновиробничi, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Товариство отримує
доходи та здiйснює витрати в процесi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Вказана класифiкацiя доходiв i витрат застосовується
при складаннi бухгалтерської (фiнансової) звiтностi. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв визнавати на дату вiдвантаження готової
продукцiї, товарiв. Дохiд вiд наданих послуг визнається на дату пiдписання акту виконаних робiт. Якщо дохiд вiд надання послуг не може бути
достовiрно оцiнений, то вiн визнається та вiдображається у бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню.
Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення первинного документа, що пiдтверджує надання (отримання) роботи, послуги.
Доходи (витрати) за здiйсненими (отриманими) роботами, послугами з обов’язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання)
робiт, послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг
(виконання робiт) Товариством здiйснює шляхом вивченням виконаної роботи. В бухгалтерському облiку доходи (витрати) вiдображаються у
звiтному перiодi, в якому пiдписано первинний документ - акт наданих (отриманих) послуг (виконаних робiт). Вiдповiдно до трансформованих
показникiв попередньої фiнансової звiтностi, Балансу Товариства станом на 31.12.2012 р., складеної у вiдповiдностi до МСФЗ балансова вартiсть
нематерiальних активiв Товариства станом на початок звiтного перiоду дорiвнювала розмiру 5547 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду балансова

вартiсть нематерiальних активiв дорiвнювала сумi 5093 тис. грн. Балансова вартiсть основних засобiв Товариства вiдображена в Балансi
Товариства станом на початок звiтного перiоду дорiвнювала розмiру 8830 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду вартiсть основних засобiв
дорiвнювала розмiру 11008 тис. грн. Збiльшення на кiнець звiтного перiоду вiдбулось на суму 2178 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи
Товариства вiдображенi в Балансi Товариства станом на кiнець звiтного перiоду у розмiрi 39 тис. грн. Вартiсть запасiв Товариства на початок
звiтного перiоду складається з виробничих запасiв вартiстю 4141 тис. грн., незавершеного виробництва вартiстю 2931 тис. грн., вартiсть готової
продукцiї дорiвнювала сумi розмiром 5238 тис. грн. Загальна вартiсть запасiв на початок звiтного перiоду дорiвнювала розмiру 12283 тис. грн.
Вартiсть запасiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складається з виробничих запасiв вартiстю 3106 тис. грн., незавершеного виробництва
розмiром 1682 тис. грн., готової продукцiї вартiстю 6463 тис. грн. Загальна вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду становить суму 11251 тис.
грн. Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю станом на початок звiтного перiоду дорiвнювала сумi чистої реалiзацiйної вартостi
розмiром 166 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду чиста реалiзацiйна вартiсть становить суму розмiром 833 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом, iнша поточна дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи станом на початок
звiтного перiоду дорiвнювали розмiру 7148 тис. грн., яка складається з дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом розмiром 4831
тис. грн., iншої поточної дебiторської заборгованостi розмiром 399 тис. грн. та iнших оборотних активiв розмiром 1959 тис. грн. На кiнець
звiтного перiоду вартiсть дебiторської заборгованостi Товариства за розрахунками з бюджетом, iншої поточної дебiторської заборгованостi та
iншi оборотнi активи дорiвнювали розмiру сумi 4829 тис. грн., 645 тис. грн. та 1958 тис. грн. вiдповiдно. Вартiсть грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в нацiональнiй валютi на початок звiтного перiоду дорiвнювали сумi 2090 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду дорiвнює сумi 759
тис. грн. Статутний капiтал на момент аудиту фiнансової звiтностi Товариства сплачено повнiстю i становить 600000 (шiстсот тисяч) гривень 00
(нуль) коп. Заборгованiсть учасникiв перед Товариством вiдсутня. ВАТ «Темп» зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 399 000
(триста дев’яносто дев’ять тисяч) шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять копiйок) на загальну суму 99 750,0 грн., про що Хмельницьким
територiальним управлiнням ДКЦПФР видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер № 200/22/1/98, дата реєстрацiї 10
листопада 1998 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. ВАТ «Темп» зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 2 001 000
(два мiльйони одна тисяча) шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять копiйок) на загальну суму 500 250,0 грн., про що Хмельницьким
територiальним управлiнням ДКЦПФР видане Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер № 15/22/1/08-Т, дата
реєстрацiї 31 жовтня 2008 р. Форма iснування цiнних паперiв документарна. Забезпечення на виплату вiдпусток персоналу на початок звiтного
перiоду дорiвнювали сумi 81 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду забезпечення виплат персоналу дорiвнювали розмiру 129 тис. грн. Iнформацiя
щодо iнших довгострокових зобов’язань наведена в Балансi Товариства на початок звiтного перiоду розмiром 10572 тис. грн., а на кiнець
звiтного перiоду iнформацiя наведена в розмiрi 7472 тис. грн. Зменшення довгострокових зобов’язань вiдбулось на суму 3100 тис. грн. Поточнi
зобов’язання Товариства вiдображенi в балансi на початок звiтного перiоду вiдповiдають розмiру 3020 тис. грн., якi складаються з кредиторської
заборгованостi за товари, послуги 45 тис. грн., за розрахунками з одержаних авансiв розмiром 2580 тис. грн., та iнших поточних зобов’язань
розмiром 395 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду Товариство вiдображено суму поточних зобов’язань розмiром 4502 тис. грн., яка складається з
зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв розмiром 4279 тис. грн., та iнших поточних зобов’язань розмiром 223 тис. грн. За
результатами 2012 р. чистий дохiд (виручка) Товариств вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) отримано в розмiрi 44515 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2012 рiк дорiвнювало сумi 34473 тис. грн. Валовий прибуток Товариства був
отриманий розмiром 10042 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи Товариством були отриманi розмiром 1184 тис. грн. Витрати Товариства за 2012 р.
становлять суму 8746 тис. грн., якi складаються з адмiнiстративних витрат 4992 тис. грн., витрат на збут розмiром 2416 тис. грн. та iнших
операцiйних витрат розмiром 1338 тис. грн. Чистий фiнансовий результат Товариства за мiнусом податку на прибуток отримано розмiром 1880
тис. грн. Iншi сукупнi доходи в 2012 р. у Товариства вiдсутнi. Вплив трансформацiї показникiв фiнансової звiтностi на 01.01.2012 р. та 31.12.2012

р. вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi. 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi, описаною в примiтцi до фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для
забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 5. Вiдповiдальнiсть
аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Аудит
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй
звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання
суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 6.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства»
Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3 передбачено, що: «...якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою
вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Вказаний розрахунок було здiйснено у
вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв було складено
розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2012
року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства i дорiвнює розмiру 24312 тис. грн. при зареєстрованому статутному
капiталi Товариства розмiром 600 тис. грн. 6. Стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами На звiтну дату станом
на 31.12.2012 р. Товариство має заборгованiсть за довгостроковими векселями, виданими на загальну суму розмiром 7472,0 тис. грн. Векселi за
номерами вiд Серiя АА 0196302 до Серiя АА 0196328, вiд Серiя АА 0196332 до Серiя АА 0196334, вiд Серiя АА 0196340 до Серiя АА 0196341 вiд 26
листопада 2007 року в кiлькостi 32 шт. на загальну суму 5400,0 тис. грн. переданi Товариством за Актом прийому-передачi простого векселя вiд
26.11.2007 р. Термiн погашення Товариством простих векселiв за пред’явленням. Векселi за номерами вiд АА 0196482 до АА 0196485 вiд 30
жовтня 2008 р. в кiлькостi 4 шт. на загальну суму 1245,0 тис. грн. переданi Товариством за Актом прийому-передачi простого векселя вiд
30.10.2008 р. Термiн погашення Товариством простих векселiв встановлений 30.10.2018 р. Векселi за номерами АА 0196488, АА 0196489, АА
0196490 вiд 01 березня 2010 р. в кiлькостi 3 шт. на загальну суму 826,978 тис. грн. переданi Товариством за Актом прийому-передачi простого
векселя вiд 23.03.2010 р. Термiн погашення Товариством простих векселiв встановлений 01.03.2013 р. (На дату видачi Звiту незалежного
аудитора векселi АА 0196488, АА 0196489, АА 0196490 вiд 01 березня 2010 р. у кiлькостi 3 шт. на загальну суму 826,978 тис. грн. погашенi
Товариством повнiстю). 7. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне
товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової

звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». 8. Розкриття iнформацiї про дiї визначенi частиною першою статтi 41
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Протягом перевiреного перiоду не було вчинено будь-яких дiй, що можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан Товариства, зокрема дiй визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV. 9. Стан корпоративного управлiння Товариства За результатами виконаних процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча
система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 10.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що
стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для висловлення думки. Конкретнi дiї у вiдповiдь
на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв
операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
думки Фiнансова звiтнiсть Товариства за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно с
українським законодавством шляхом трансформацiї статей фiнансової звiтностi з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї
статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Вимоги до фiнансової звiтностi загального призначення та
склад першого повного подання пакету фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ наведено у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». Пункт 21
передбачає, що для вiдповiдностi МСБО 1 перша фiнансова звiтнiсть суб’єкта господарювання за МСФЗ має мiстити принаймнi три звiти про
фiнансовий стан, два звiти про сукупнi доходи, два окремi звiти про прибутки та збитки, два звiти про рух грошових коштiв та два звiти про змiну
у власному капiталi та вiдповiднi примiтки, що включають порiвняльну iнформацiю. Висловлення думки На нашу думку, попередня фiнансова
звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної
основи складання фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується,
будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет
фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПIЛКА» С.М.
Голубець Сертифiкат аудитора серiї А № 004647 вiд 18 травня 2001 року. Рiшення Аудиторської Палати України № 214/3 вiд 29.04.10 р. термiн дiї
сертифiката продовжено до 18 травня 2015 р. Складено 15 квiтня 2013 року. Адреса Аудитора: Україна, 04655, м. Київ, пр-т. Московський, буд.
23, тел. (044) 501-03-13
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; інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на
ринку; інформація 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
Виробництво iнших верстатiв. Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства. Виробництво iншого електричного
устатковання. Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення. Надавання в оренду й експлуатацiю власного
чи орендованого нерухомого майна. Неспецiалiзована оптова торгiвля.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування
Протягом останнiх 5 рокiв Товаристо не здiйснювало значних iнвестицiй в необортнi активи. Товариство протягом 2013 р. планує придбати 5
зварювальних автоматiв для зварки пластмасових виробiв, машину лазерної рiзки. Прогнозний розмiр капiтальних вкладень становить
приблизно суму 4,0 млн. грн.
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. Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, інформація 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
Товариство не використовує у своїй господарськiй дiяльностi орендованi необоротнi активи.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Вiдсутнiсть сталої пiдтримки Державою власного товаровиробника.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2012 р. до Товариства не було застосовано значних штрафних санкцiй за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про
очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариством протягом 2012 р. було укладено договори на поставку МПТ та комплектуючих до БТС на загальну суму 50,0 млн. грн. На даний час
виконання зобов'язання за цими договорами виконано на 60%.

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)
Товаристо планує розширити асортимент виробництва центаторiв ЦВ та самохiдних центраторiв, а також здiйснити запуск виробництва двох
Лiнiй для збирання i зварювання стикiв труб БТС 142В. Товариство планує випуск продукцiї спецiально-технiчного обладнання, а саме випуск
автоматизованої лiнiї анодування алюмiнiя, лiнiї хромування та оксидування сталi ручного обслуговування, станцiї очистки i нейтрализацiї
гальваностокiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом 2012 р. Товариство не здiйснювало витрат на дослiдження та розробку.
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
У 2009 р. Товариство виступало позивачем по справi № 2-а-5503/09/2270/09 до Державної податкової iнспекцiї в м. Хмельницькому про
визнання нечинними та скасування податкових повiдомлень-рiшень за Актом перевiрки ДПI в м. Хмельницькому на суму 212205 грн. Подано
апеляцiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду України. Справи по бюджетному вiдшкодуванню з ПДВ на загальну суму 1746 тис. грн. за
перiод 2010 р. та сiчень 2011 р. знаходяться на оскарженнi у ВАС України.
Інша інформація, 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
Аналiтична довiдка щодо аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за останнi три роки. Показники фiнансового стану ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕМП". Фiнансовий стан Товариства характеризується основними показниками, що розрахованi на пiдставi даних
фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕМП" станом на 31.12.2010 року, 31.12.2011 р., 31.12.2012 р. Аналiз лiквiдностi
дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Так, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина
боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiент абсолютної лiквiдностi: нормативне значення 0,25-0,5 (збiльшення) - значення цього
показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2010 року становило 0,16, на 31.12.2011 р. значення показника дорiвнювало розмiру
0,77. Значення показника станом на 31.12.2012 р. дорiвнює 0,17. Тобто, це говорить про те, що за результатами 2012 р. борги Товариства
можуть бути погашенi негайно на 17%. Значення показника знаходиться менше межи нормативного значення. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
(покриття) при нормативному значеннi 1,0-2,0 (збiльшення) має такi показники: значення цього показника за даними Балансу Товариства
станом на 31.12.2010 р. знаходиться в межах норми i становить 7,5. За результатами 2011 р. Товариство мало значення показника, яке
дорiвнювало розмiру 8,1. Значення показника за звiтний перiод 2012 р. збiльшилось в порiвняннi з попереднiми перiодами, i станом на
31.12.2012 р. дорiвнює розмiру 4,5. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для
погашення його поточних зобов'язань. Розглянемо платоспроможнiсть (фiнансову стiйкiсть) Товариства. Аналiз платоспроможностi Товариства

характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства. Коефiцiєнт фiнансової
стiйкостi (автономiї) при нормативному значеннi 0,25-0,5 (збiльшення) має такi показники: - значення цього показника за даними Балансу
Товариства знаходиться в межах норми i станом на 31.12.2012 року становить 0,7. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
переважно за рахунок власного капiталу, авансованого у його дiяльнiсть. За аналогiчний звiтний перiод 2011 р. (станом на 31.12.2011 р.)
значення цього показника дорiвнювало розмiру 0,6, а значення показника за результатами 2010 р. знаходилось в межах норми i дорiвнювало
розмiру 0,6. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт структури капiталу характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом
при нормативному значеннi 1,0-0,5 (зменшення) має такi показники: - значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2012 р.
становить 0,5. Значення показника знаходиться в межах нормативного значення. У порiвняннi з аналогiчним перiодом 2011 р. року значення
показника знаходилось на рiвнi 0,6, а за результатами 2010 р. значення цього показника знаходилось також на рiвнi 0,6, що свiдчило про те, що
Товариство було залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого
прибутку пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Коефiцiєнт
рентабельностi активiв при нормативному значеннi 0< збiльшення має такi показники: - значення цього показника за даними Балансу станом на
31.12.2012 р. становило 0,05, що свiдчило про використання активiв Товариством протягом звiтного року на 5%. Значення показника
рентабельностi активiв за результатами 2011 дорiвнювало розмiру 0,08, а за даними 2010 р. значення цього показника дорiвнювало розмiру
0,14. Загальний фiнансовий стан Товариства стiйкий у 2012 роцi з позитивною динамiкою.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

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

1. Виробничого
призначення:

8830

11008

0

0

8830

11008

будівлі та споруди

4722

3710

0

0

4722

3710

машини та
обладнання

3499

6719

0

0

3499

6719

транспортні засоби

366

397

0

0

366

397

Найменування
основних засобів

інші

243

182

0

0

243

182

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

8830

11008

0

0

8830

11008

Опис

Орендованi основнi засоби у Товариства вiдсутнi. Товариством використовуються в господарськiй дiяльностi власнi
основнi засоби з термiном корисної дiї не меншим встановленим Податковим кодексом України.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

24312

22432

Статутний капітал (тис. грн.)

600

600

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

600

600

Опис

Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для
визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства
вiдповiдала вимогам законодавства i дорiвнювала розмiру 22432,0 тис. грн. при статутному
капiталi в розмiрi 600,0 тис. грн.
Висновок

Станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам
законодавства i дорiвнює розмiру 24312,0 тис. грн. при статутному капiталi в розмiрi 600,0 тис.
грн.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Кредити банку

X

0

X

X

X

7472

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

Дата погашення

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

7472

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

X
Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4502

X

X

Усього зобов'язань

X

11974

X

X

Опис:

На звiтну дату Товариство має заборгованiсть за довгостроковими векселями визначеними за
iсторичною вартiстю, виданими на загальну суму розмiром 7472,0 тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Мандатна комiсiя

Так

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): На загальних зборах останнього разу голосування вiдбувалось пiдняттям карток.

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства iнших комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

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

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Новий член Наглядової ради самостiйно ознайомився зi
змiстом внутрiшнiх документiв.

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

Засідання наглядової
ради

Засідання
правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Так

Так

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): д/в

Ні

Ні

Ні

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу
чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної
комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

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

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган
(правління)

X

4

Положення про посадових осіб
акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

6

Положення про акції акціонерного
товариства

X

7

Положення про порядок розподілу
прибутку

X

8

Інше (запишіть):

В Товариствi затвердженi внутрiшнi положення, а саме: Положення про iнформацiйну
полiтику, Кодекс корпоративного управлiння.

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

1

Фінансова
звітність,

Інформація
розповсюджується
на загальних зборах

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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються на
запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

результати
діяльності

2

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотків та більше
статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

3

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

4

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

5

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

6

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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?
Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку iз змiною законодавства.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть): Товариство планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв шляхом взяття кредитних ресурсiв в
банку.

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

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

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

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у
депозитарнiй системi України.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2012;
яким органом управління прийнятий: У Товариства затверджений кодекс корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: Прийнято рiшення про затвердження кодексу корпоратвиного управлiння Загальними зборами
акцiонерiв.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/в
Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/в
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим
законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
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.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та
виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року
скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання
фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/в

Річна фінансова звітність підприємства

Коди

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Темп"

Територія
Організаційно-правова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство

Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Виробництво інших машин і устатковання загального
призначення, н.в.і.у.

Середня кількість працівників

187

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101

Дата
(рік, місяць,
число)

2012 | 12 |
31

за ЄДРПОУ

14309942

за КОАТУУ

6810100000

за КОПФГ

231

за СПОДУ

-

за КВЕД

28.29

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

Баланс станом на 2012 рік

V

Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

5547

5093

- первісна вартість

011

7500

7984

- накопичена амортизація

012

( 1953 )

( 2891 )

Незавершене будівництво

020

0

0

- залишкова вартість

030

8830

11008

- первісна вартість

031

28237

31958

- знос

032

( 19407 )

( 20950 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

0

39

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

14377

16140

Виробничі запаси

100

4114

3106

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

2931

1682

Готова продукція

130

5238

6463

Товари

140

0

0

II. Оборотні активи

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

166

833

- первісна вартість

161

166

833

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

4831

4829

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

399

645

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

2090

759

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

1959

1958

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Усього за розділом II

260

21728

20275

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

36105

36415

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

600

600

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

21832

23712

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

22432

24312

I. Власний капітал

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

81

129

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

81

129

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

10572

7472

Усього за розділом III

480

10572

7472

500

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

45

0

- з одержаних авансів

540

2580

4279

- з бюджетом

550

0

0

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

395

223

Усього за розділом IV

620

3020

4502

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

36105

36415

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки

Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011 р., п. 7 «…у разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.: у фiнансовiй звiтностi за
звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)».

Керівник

Праворський Iван Максимович

Головний бухгалтер

Задворна Майя Анатолiївна

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

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

010

0

0

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

44515

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 34473 )

(0)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

10042

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

1184

0

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4992 )

(0)

Витрати на збут

080

( 2416 )

(0)

Інші операційні витрати

090

( 1338 )

(0)

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

2480

0

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

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

131

0

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

(0)

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 600 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

1880

0

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:
- прибуток

220

1880

0

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

25989

0

Витрати на оплату праці

240

6672

0

Відрахування на соціальні заходи

250

2430

0

Амортизація

260

2481

0

Інші операційни витрати

270

5382

0

Разом

280

42954

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

399000

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

399000

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

4.71

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

4.71

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011 р., п. 7 «…у разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.: у фiнансовiй звiтностi за
звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)».

Керівник

Праворський Iван Максимович

Головний бухгалтер

Задворна Майя Анатолiївна

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

010

43388

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

4281

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

3432

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

1

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

1122

0

Товарів (робіт, послуг)

090

33837

0

Авансів

095

0

0

Повернення авансів

100

0

0

Працівникам

105

5657

0

Витрачання на оплату:

Витрат на відрядження

110

380

0

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

0

0

Зобов'язань з податку на прибуток

120

1013

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

3077

0

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

130

1259

0

Цільових внесків

140

91

0

Інші витрачання

145

3297

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

3613

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

3613

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

210

56

0

Отримані:
- відсотки

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

7

0

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

5002

0

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-4939

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-4939

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

0

0

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-1326

0

Залишок коштів на початок року

410

2090

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-5

0

Залишок коштів на кінець року

430

759

0

Примітки

Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011 р., п. 7 «…у разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.: у фiнансовiй звiтностi за
звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)».

Керівник

Праворський Iван Максимович

Головний бухгалтер

Задворна Майя Анатолiївна

Звіт про власний капітал за 2012 рік

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на
початок року

010

600

0

0

15948

0

6786

0

0

23334

Зміна облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

-15948

0

15046

0

0

-902

Скоригований
залишок на
початок року

050

600

0

0

0

0

21832

0

0

22432

Дооцінка
основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Використання
дооцінки
необоротних
активів

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

130

0

0

0

0

0

1880

0

0

1880

Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

відповідно до
законодавства
Внески учасників:
Внески до
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

1880

0

0

1880

Залишок на
кінець року

300

600

0

0

0

0

23712

0

0

24312

Примітки

Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011 р., п. 7 «…у разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.: у фiнансовiй звiтностi за
звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)».

Керівник

Праворський Iван Максимович

Головний бухгалтер

Задворна Майя Анатолiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Дата переходу ВАТ «ТЕМП» на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку - 01.01.2012 р.
Фiнансову звiтнiсть складено за у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства України та
МСФЗ щодо фiнансової звiтностi. Так, вiдповiдно до Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. N 31-08410-06-5/188, фiнансова

звiтнiсть товариства за 2012 рiк складена за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт
про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 31.03.99 N 87. Iнформацiя, представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової звiтностi, розкрита у примiтках до фiнансових
звiтiв. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011 р.
№ 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, п. 7 передбачено, що «…у разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.: у
фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)».
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно с українським
законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути
iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для
виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
Згiдно з МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» в статтi «Нематерiальнi активи» наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних
активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по
iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по
доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального складається з всiх витрат на створення,
виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiдницькi роботи) признаються витратами в перiодi їх
виникнення. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: - iснує ймовiрнiсть того, що цi
витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; - цi
затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для
пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї
нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується
щомiсячно прямолiнiйним методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використання визначається при вводi в
експлуатацiю.
Станом на 31.12.2012 року нематерiальнi активи складають: Первiсна вартiсть 7984 тис. грн., накопичена амортизацiя 2891 тис. грн. Залишкова
вартiсть 5093 тис. грн. Протягом 2012 р. надiйшло нематерiальних активiв на суму 484 тис. грн., нарахована амортизацiя за рiк 938 тис. грн.
Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), в яку включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 070
«Адмiнiстративнi витрати». (Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38).
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремим групам: права користування природними ресурсами; права користування майном;
права на комерцiйнi позначення; права на об'єкти промислової власностi; авторське право та сумiжнi з ним права; iнша нематерiальнi активи.
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується
прямолiнiйним методом кожного мiсяця.
Згiдно з МСФЗ 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної
пiдприємством з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при
постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в звичайному ходi дiяльностi. Вартiсть iнвестицiйної

нерухомостi Товариства становить 0 тис. грн.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi
засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для
адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi
приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi «Основнi засоби» згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби»
наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного
перiоду складає 28237 тис. грн., на кiнець - 31958 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює сумi 19407 тис. грн., на
кiнець - 20950 тис. грн.
Для цiлей облiку та амортизацiї основнi засоби класифiкуються по групах основних засобiв: «Будинки, споруди та передавальнi пристрої»;
«Машини та обладнання»; «Транспортнi засоби»; «Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)»; «Багаторiчнi насадження»; «Iншi основнi засоби»;
«Бiблiотечнi фонди»; «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи»; «Iншi необоротнi матерiальнi активи». Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та
вiдображаються на рахунку «Основнi засоби до вводу в експлуатацiю (Капiтальнi iнвестицiї)». При вводi в експлуатацiю основнi засоби
переводяться на рахунок «Основнi засоби». Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат
по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться.
Виготовленi власними силами об’єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення.
Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або
збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в
якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення
залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100% їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких
об’єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться у вiдповiдностi до МСБО 2 «Запаси» та складає на початок звiтного перiоду 12238 тис. грн., на
кiнець - 11251 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв, вартiсть незавершеного виробництва, вартiсть готової продукцiї.
У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на
транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з
придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то
їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є
погоджена засновниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю
отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу
вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного
перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка
вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є
взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом
специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом «перше надiйшов перший вибув» (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження
запасiв). За вимогами МСБО 2 «Запаси» наводимо наступнi данi: «Загальна балансова вартiсть запасiв становить на початок звiтного перiоду

12238 тис. грн., на кiнець - 11251 тис. грн.». Балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання на
кiнець звiтного перiоду: сировина i матерiали - 2561 тис. грн.; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 0 тис. грн., паливо - 7 тис.
грн., тара i тарнi матерiали - 15 тис. грн., будiвельнi матерiали - 0 тис. грн., запаснi частини - 55 тис. грн., матерiали, переданi в переробку - 369
тис. грн., поточнi бiологiчнi матерiали - 0 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 99 тис. грн., незавершене виробництво - 1682 тис.
грн., готова продукцiя - 6463 тис. грн., товари - 0 тис. грн.. ПДВ є непрямим податком. Це означає, що платники податкiв виступають лише як
податковi агенти, стягуючи зi своїх покупцiв податок на додану вартiсть, що спершу належали держбюджету. Таким чином, згiдно МСФЗ, у
валюту балансу не включаються суми розрахункiв по ПДВ (контрагентом по яких, по сутi, є держава).
Проведенi коригування наступних статей:
На 01.01.2012:
- Стаття активу балансу «Iншi оборотнi активи», складеного за П(С)БО, включає: розрахунки за податковими кредитом (107 тис. грн.). У валюту
балансу, складеного за П(С)БО, включена їх сума: 107 тис. грн. Згiдно з МСФЗ у валютi балансу по статтi «Iншi оборотнi активи» наводимо суму 0
грн. за розрахунками з податком на додану вартiсть (з валюти балансу вирахувано суму по субрахунках 643 та 644).
- Стаття активу балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», складена за П(С)БО включає: суму розмiром 435 тис. грн. Згiдно з МСФЗ у
валютi балансу по статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» наводимо 399 тис. грн., зменшення на суму податку на додану вартiсть
розмiром 36 тис. грн.
- У статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом», складеного за П(С)БО, включає суму 6789 тис. грн. Згiдно з МСФЗ у валютi
балансу «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» наводимо суму 4831 тис. грн., яка зменшена на суму 1958 тис. грн. i
перенесена у валюту статтi активу балансу «Iншi оборотнi активи», як суми щодо яких здiйснюється адмiнiстративне оскарження за позовом
Товариства до державних органiв.
- У статтi пасиву балансу «Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв», складеного за П(С)БО, включено суму розмiром 2586
тис. грн. Згiдно МСФЗ, у валютi балансу наводимо суму за вирахуванням суми ПДВ (6 тис. грн.): 2586 тис. грн. - 6 тис. грн. = 2580 тис. грн.
- Стаття пасиву балансу «Iншi поточнi зобов'язання» наводиться iз включенням суми податкового кредиту (сальдо субрахунку 644) - 71 тис. грн.
Тому, згiдно МСФЗ, у цiй статтi наводимо суму: 71 тис. грн. - 42 тис. грн. = 29 тис. грн.
На 31.12.2012:
- Стаття активу балансу «Iншi оборотнi активи», складеного за П(с)БО, включає: розрахунки за податковими зобов’язаннями (2 тис. грн.),
розрахунки за податковим кредитом (100 тис. грн.). У валюту балансу, складеного за П(с)БО включена їх сума: 2 тис. грн. + 100 тис. грн. = 102 тис.
грн. Згiдно МСФЗ, у валютi балансу по статтi «Iншi необоротнi активи» наводимо суму 0 грн. (з валюти балансу вирахувано суму по субрахунках
643 та 644) .
- У статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом», складеного за П(С)БО, включає суму 6787 тис. грн. Згiдно з МСФЗ у валютi
балансу «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» наводимо суму 4829 тис. грн., яка зменшена на суму 1958 тис. грн. i
перенесена у валюту статтi активу балансу «Iншi оборотнi активи», як суми щодо яких здiйснюється адмiнiстративне оскарження за позовом
Товариства до державних органiв.
- У статтi активу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», складеного за П(С)БО, включає суму 4890 тис. грн. Згiдно з МСФЗ у валютi балансу
«Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» наводимо суму 645 тис. грн., за вирахуванням суму податкового кредиту розмiром 697 тис. грн.,
суми податкового кредиту розмiрмо 70 тис. грн., а також за вирахуванням суми виданих авансiв на капiтальнi iнвестицiї розмiром 3486 тис. грн.,
яка в свою чергу перенесена на статтю активу балансу «Основнi засоби: первiсна вартiсть».
- У статтi пасиву балансу «Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв», складеного за П(С)БО, включено суму розмiром 4281

тис. грн. Згiдно з МСФЗ, у валютi балансу наводимо суму за вирахуванням суми ПДВ (2 тис. грн.): 4281 тис. грн. - 2 тис. грн. = 4279 тис. грн. Сума
4279 тис. грн. становить одержанi аванси в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв.
- Стаття пасиву балансу «Iншi поточнi зобов’язання», складеного за П(С)БО, наводиться iз включенням суми податкового кредиту (сальдо
субрахунку 644) та iнших поточних зобов’язань - 797 тис. грн. Згiдно МСФЗ, у цiй статтi наводимо суму: 797 тис. грн. - 769 тис. грн. = 29 тис. грн. Зi
статей пасиву балансу «Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом» «Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi» в статтю
пасиву балансу «Iншi поточнi зобов’язання» перенесено суму розмiром 4 тис. грн. Також в цiй статтi вiдображена суму зобов’язань перед
бюджетом розмiром 191 тис. грн. за розрахунками з податком на прибуток за 2012 р. Таким чином, валюта статтi пасиву балансу «Iнша поточна
заборгованiсть» включає: 28 тис. грн. + 4 тис. грн. + 191 тис. грн. = 223 тис. грн.
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за собiвартiстю та включає
наступнi статтi:
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок
звiтного перiоду 166 тис. грн., на кiнець - 833 тис. грн.
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 4831 тис. грн., на кiнець - 4829 тис. грн.) складається з
суми заборгованостi бюджету перед Товариством в розмiрi невiдшкодованих сум бюджетного вiдшкодування та сум переплат податку на
прибуток та податку на додану вартiсть, якi облiковуються на особовому рахунку платника податку.
- Дебiторська заборгованiсть розрахунками за виданими авансами (на початок - 399 тис. грн., на кiнець - 645 тис. грн.).
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття «Грошовi кошти та їх
еквiваленти» включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi
суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 2090 тис. грн. на
початок звiтного перiоду та 759 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 1 тис. грн. на початок i 2
тис. грн. на кiнець звiтного перiоду.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi «Витрати майбутнiх перiодiв». У Балансi, складеному за
П(С)БО, у цю статтю включенi такi витрати, як пiдписка на перiодичнi видання на наступний рiк розмiром 8 тис. грн. Валюта статтi активу балансу
«Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», складеної за МСФЗ включено суму 8 тис. грн. - пiдписка на перiодичнi видання.
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 600 тис. грн. Згiдно концептуальної основи
МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення такої статтi, як «Iнший додатковий капiтал». Вiдносимо суми по цiй статтi на збiльшення
Нерозподiленого прибутку. Таким чином, Нерозподiлений прибуток на 01.01.2012 р. становить 21832 тис. грн., на 31.12.2012р. дорiвнює 23712
тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе
до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов’язання вiдбиваються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi тiльки тодi, коли: - його оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в
результатi його погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй
вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов’язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi
зобов’язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов’язання, що не враховуються.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення

економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений
перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход
вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми
кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi
нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:
- Векселi виданi - 7472 тис. грн. (погашення векселiв у звiтному роцi вiдбулося на суму 3100 тис. грн., на початок звiтного перiоду вартiсть
виданих векселiв дорiвнювало розмiру 10572 тис. грн.).
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв (на початок - 2580 тис. грн., на кiнець - 4279 тис. грн.).
- Iншi поточнi зобов’язання (на початок - 395 тис. грн., на кiнець - 223 тис. грн.).
Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та
накопичену амортизацiю нематерiальних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв
сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Але, згiдно Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.01.2013р. № 3108410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(С)БО. Форма звiту № 1 «Баланс» передбачає
наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають
розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
Згiдно з МСБО 1 в формi звiту № 2 «Звiт про фiнансовi результати» розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат.
Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 4992 тис. грн., в тому числi (грн.): сировина та матерiали - 35193 грн., iншi витрати - 16317
грн., Банкiвське обслуговування - 131298 грн., Амортизацiя - 161389 грн., Аудиторськi послуги - 24264 грн., Вiдрахування на соцiальнi заходи 767298 грн., Вимiрювання електрообладнання - 4407 грн., Витрати палива - 6080 грн., Витрати на вiдрядження - 36431 грн., Витрати на охорону
працi - 46772 грн., Витрати на водопостачання - 4014 грн., Вода питна - 3942 грн., Витрати на опалення - 11874 грн., Експертне обстеження - 1084
грн., Витрати на зв’язок - 67168 грн., Витрати на електроенергiю – 36771 грн., Iншi витрати - 18666 грн., Канцтовари, поштовi витрати - 41447 грн.,
Обслуговування комп’ютерiв - 23891 грн., Консультацiйно-iнформацiйнi послуги - 60318 грн., Витрати на легковий транспорт - 46422 грн.,
Лiкарнянi за рахунок пiдприємства - 9514 грн., Медикаменти - 1945 грн., Витрати на спецхарчування - 766 грн., Пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв - 6715 грн., Заробiтна плата працiвникiв - 2283556 грн., Перiодичнi видання - 13476 грн., Пiльгова пенсiя - 327790 грн., Податки i
збори – 230242 грн., Програмне забезпечення – 382 грн., Резерв вiдпускних – 449612 грн., Реклама, виставки – 19937 грн., Ремонтнi роботи –
6383 грн., Страхування – 18847 грн., Технiчна документацiя – 30153 грн., Технiчне обслуговування – 3332 грн., Витратнi матерiали – 3950 грн.,
Утилiзацiя ламп – 1451 грн., Юридичнi послуги, нотарiус – 39130 грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний перiод становлять 2416 тис. грн., в
тому числi: Вiдрахування на соцiальнi заходи - 33718 грн., Витрати на вiдрядження - 50259 грн., Iншi витрати - 9252 грн., Витрати на збут готової
продукцiї - 14999 грн., Експертне обстеження – 1008 грн., Лiкарнянi - 808 грн., Митнi процедури - 36514 грн., Заробiтна плата - 86464 грн.,
Послуги залiзницi - 1881756 грн., Резерв вiдпусток - 7252 грн., Виставки - 4550 грн., Страхування - 230 грн., Транспортнi витрати - 289018 грн.
Згiдно iз МСБО 33 «Прибуток на акцiю» iнформацiя подається, якщо суб’єкт господарювання подає комiсiї з цiнних паперiв iнформацiю щодо
випуску звичайних акцiй на вiдкритому ринку. Наводимо наступнi данi: Прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод становить 4,71 грн.
Згiдно з МСБО 33 «Прибуток на акцiю» наводимо базисний прибуток на акцiю, який обчислюється шляхом дiлення прибутку за рiк на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року. Надаємо iнформацiю по таким статтям: Базисний прибуток
(збиток) на акцiю становить за звiтний перiод: (4,71) грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року, за

звiтний перiод становить 399 000 шт. Згiдно з МСБО 33 «Прибуток на акцiю» розбавлений прибуток на акцiю обчислюється шляхом дiлення
скоригованого прибутку за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу з урахуванням впливу всiх розбавляючих потенцiйних акцiй.
Розбавлений прибуток на акцiю становить за звiтний перiод 4,71 грн. (Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу
протягом року, за звiтний перiод становить 399000 шт.) Згiдно з МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», що визначає термiни «iнший сукупний
прибуток» та «загальний сукупний прибуток» наводимо такi данi на 31.12.2012: Iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн.
Загальний сукупний прибуток становить 1880 тис. грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
Згiдно з МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з
яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод
надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого
методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв
можна отримати з облiкових регiстрi суб’єкта господарювання. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу
оцiнювати змiни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також
здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про
грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб’єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає
користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб’єктiв
господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб’єктiв господарювання, оскiльки
запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових
коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий
метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть).
Тому сума цього податку може надаватися окремими строками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки
грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Суми, представленi у статтi «Надходження
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звiту про рух грошових коштiв не пiдлягають корегуванню. Грошовi кошти Товариства на
31.12.2012 р. складаються виключно з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 759 тис. грн., у т. ч. у
касi Товариства - 2 тис. грн.
Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 759 тис. грн.
Згiдно МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб’єкт господарювання для визначення
складу грошових коштi та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з
отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що
приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; надходження вiд покупцiв i замовникiв
авансiв; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; виплати грошових коштiв працiвникам та виплати на вiдрядження;
зобов’язань за iншими податками i зборами; виплат на соцiальнi заходи. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний
перiод становить 3613 тис. грн.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна
дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових

фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi
включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати
охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв
вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання
власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за
iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових
коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi,
нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей);
аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження
грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати
грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами «своп», окрiм випадкiв, коли такi контракти
укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд
ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв «своп», окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи
торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за
звiтний перiод становить -4939 тис. грн. (видаток).
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата
дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають
надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання
або викупу ранiше випущених акцiй суб’єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов’язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик;
виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв
вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Зменшення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдбулось
на суму -1326 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець року становить 759 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 1331 тис. грн. у порiвняннi з початком
звiтного року. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
Згiдно з МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 iнший сукупний
прибуток становить 0 тис. грн., загальний сукупний прибуток становить 1880 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного
капiталу - 600 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподiленого прибутку: 6786 тис. грн. - на початок звiтного року, 23712 тис. грн. на кiнець звiтного року (вплив iншого додаткового капiталу (15948) та змiн на початок року (-902)). Статутний капiтал Товариства ВАТ «ТЕМП» не
змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 600000 грн., який станом на 31.12.2012 р. внесено в повному обсязi.
Статутний капiтал Товариства подiлений на 2400000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма
правами, пов’язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов’язаних з акцiями, в тому числi по
розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
Щодо iнформацiї про вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства: зменшена сума валюти балансу (на суму податку на додану
вартiсть); вилучена сума по статтi «Iнший додатковий капiтал» (сума вiднесена на збiльшення нерозподiленого прибутку); зменшена сума

первiсної вартостi та зносу стаття «Основнi засоби» на вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв та об’єктiв основних засобiв, якi
не вiдповiдають вартiсним критерiям, визначеним Товариством. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.

