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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14309942 

4. Місцезнаходження 

29000Хмельницька Хмельницькийм. Хмельницький Проспект Миру, будинок 99/101 

5. Міжміський код, телефон та факс 

03826300270382630027 

6. Електронна поштова адреса 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 15.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

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

  
22.04.2014 

 (номер та найменування 
офіційного друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці www.temp-mash.com.ua в мережі Інтернет 28.05.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



 
Зміст 
 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - 

5. Інформація про рейтингове агентство - 

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди - 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента - 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - 

4) інформація про похідні цінні папери - 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції - 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - 

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям 

- 

2) 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 

- 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу 
іпотечного покриття 

- 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець 
звітного періоду 

- 



5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 
за станом на кінець звітного року 

- 

20. 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 

- 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - 

23. Основні відомості про ФОН - 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - 

27. Правила ФОН - 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність - 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 

- 

33. Примітки 

Дивiденди за результами 2012 р. вiдповiдно до Протоколу № 17 вiд 23.04.2013 р. загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ТЕМП" вiд 
16.04.2013 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 2013 р. 
Товариство не здiйснювало та не реєструвало випуск акцiй протягом 2013 р. Товариство не здiйснювало протягом 2013 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. 

 
III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

16731200000001933 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.08.1994 

4. Територія (область) 

Хмельницька 

5. Статутний капітал (грн) 

600000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

150 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

27.90Виробництво iншого електричного устаткування 



28.30Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства 

28.49Виробництво iнших верстатiв 

10. Органи управління підприємства 

1. Загальнi збори. 2. Наглядова Рада. 3. Правлiння (Голова правлiння). 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" у м. Хмельницький 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26000010935441 

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

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" у м. Хмельницький 

5) МФО банку 

300614 

6) поточний рахунок 

26006500061444 

 
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, 
вiйськово-промислового 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* 

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

д/н  0 

Усього 100 

_______________ 
* Не обов'язково для заповнення. 
 
 
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1)Посада Голова Правлiння 

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

Праворський Iван Максимович 

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

НА 418155 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 

4)Рік народження** 1946 

5)Освіта** Вища. Хмельницький технологiчний iнститут побутового обслуговування 

6)Стаж керівної роботи (років)** 36 



7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ДП "Красилiвський агрегатний завод", Директор. 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

25.12.2013 3 

9)Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Правлiння 
Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї 
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, 
встановлених Статутом Товариства i Законом. Правлiння пiдзвiтне Загальним 
зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння 
обирається Наглядовою радою на термiн 3 роки. Контракт з Головою правлiння 
пiдписує Голова Наглядовою ради. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, 
скликає засiдання, забезпечує у разi необхiдностi ведення їх протоколiв та здiйснює 
повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння з дотриманням 
рiшень органiв Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, 
здiйснює i несе вiдповiдальнiсть за наступнi дiї: •без довiреностi представляє 
Товариство в усiх стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами, 
включаючи державнi органи України та iнших держав, у межах своєї компетенцiї, 
передбаченої Законом, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 
акцiонерiв та його трудовим договором (контрактом); •вчиняє юридично значимi 
дiї вiд iменi Товариства без довiреностi; •здiйснює контроль за використанням та 
розпорядженням нерухомим та рухомим майном i матерiальними та 
нематерiальними активами Товариства, включаючи грошовi кошти; •укладає та 
пiдписує вiд iменi Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи 
зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); •укладає значнi правочини або 
правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; •має право першого пiдпису фiнансових 
документiв Товариства, включаючи банкiвськi документи; •пiдписує будь-якi 
фiнансовi, бухгалтерськi, податковi, банкiвськi та iншi документи i документи 
податкової звiтностi Товариства; •наймає на посади та звiльняє з посад керiвникiв 
структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Товариства; •видає накази та 
розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства; 
•приймає рiшення про притягнення до вiдповiдальностi, у тому числi матерiальної, 
працiвникiв що перебувають у трудових вiдносинах з Товариством; •вiдповiдає за 
органiзацiю бухгалтерського облiку у межах чинного законодавства України та 
згiдно бухгалтерських принципiв, полiтики, процедур i рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, а також вiдповiдає за забезпечення 
фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, 
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого 
законодавством України термiну, але не менше чотирьох рокiв; •здiйснює 
повсякденне управлiння дiяльнiстю Товариства; •забезпечує дотримання 
Товариством законодавства України; •в межах компетенцiї видає довiреностi вiд 
iменi Товариства; •приймає рiшення з усiх iнших питань дiяльностi Товариства, якi 
необхiднi для досягнення цiлей Товариства i не вiднесенi до компетенцiї Загальних 
зборiв та Наглядової ради. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку 
представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Повноваження 
Голови правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, членiв 
правлiння – за рiшенням Наглядової ради. З питання припинення повноважень 
Голови та членiв правлiння рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв 
вiдповiдного органу Товариства. У разi неможливостi виконання Головою правлiння 
своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Голови правлiння. Голова та члени правлiня є посадовими особами 
Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 

 

1)Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Задворна Майя Анатолiївна 

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

НА 988972 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 

4)Рік народження** 1967 

5)Освіта** Незакiнчена вища освiта 

6)Стаж керівної роботи (років)** 18 



7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ "Темп" 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

05.04.2006 5 

9)Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1)Посада Заступник Голови Наглядової Ради 

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

Муха Вiктор Борисович 

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

СО 113608 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4)Рік народження** 1952 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж керівної роботи (років)** 26 

7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова Наглядової ради ЗАТ "КЕМЗ "Зварка" 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

16.04.2013 5 

9)Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1)Посада Голова Наглядової Ради 

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

Кравченко Олег Борисович 

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

СО 367948 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4)Рік народження** 1965 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж керівної роботи (років)** 17 

7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Член Наглядової ради ВАТ "Стрийський завод КПО" 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

16.04.2013 5 

9)Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада є 
органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та 
регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства - Правлiння. До компетенцiї 
Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним 
законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирiшення 
Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної 
компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами 
Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених Законом 
України «Про акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради обирається членами 
Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв iз складу Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради органiзовує роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує 
на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря 
загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та 
Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв 
Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за 
iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. 



Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї або 
Правлiння. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань 
порядку денного засiдання беруть участь iншi, визначенi нею особи. Засiдання 
Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на 
квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не 
менше нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою 
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають 
право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один 
голос. Голова Наглядової ради має вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу 
голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання 
Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення 
засiдання. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi 
комiсiї з числа її членiв та iнших осiб для вивчення i пiдготовки питань, що належать 
до компетенцiї Наглядової ради, в тому числi, з питань аудиту та з питань 
iнформацiйної полiтики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати 
Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за 
взаємодiю акцiонерного Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Робота 
Корпоративного секретаря оплачується за вiдповiдним контрактом. Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 
повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З 
припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя 
договору (контракту), укладеного з ним. Без рiшення Загальних зборiв 
повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови 
письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; •у разi неможливостi 
виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; •у разi набрання 
законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; •у разi смертi, 
визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право 
на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства i несуть вiдповiдальнiсть у межах 
своїх повноважень. 

 

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Лукошин Сергiй Володимирович 

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

СО 094439 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4)Рік народження** 1973 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж керівної роботи (років)** 18 

7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова Наглядової ради ВАТ "Стрийський завод КПО" 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

16.04.2013 5 

9)Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Для проведення 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають 
Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається виключно шляхом кумулятивного 
голосування термiном на 5 рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї обираються з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб 
- акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх 
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Не можуть 
бути членами Ревiзiйної комiсiї члени iнших органiв управлiння Товариства. Права 
та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України, 
Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право вносити 
пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання 
позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм 
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного зборiв з 
правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у 
засiданнях Наглядової ради, Правлiння у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, Статутом та вiдповiдними внутрiшнiми положеннями 
Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської 



дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнша перiодичнiсть 
не вимагається i не встановлена чинним законодавством України, Статутом, 
рiшеннями Загальних зборiв. Товариство та Голова правлiння забезпечують членам 
Ревiзiйної комiсiї вiльний доступ до iнформацiї у межах, передбачених чинним 
законодавством України, Статутом або рiшеннями Загальних зборiв. За пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує звiт та висновок, в якому мiститься 
iнформацiя про: •пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової 
звiтностi за вiдповiдний перiод; •факти порушення законодавства або їх вiдсутностi 
пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого 
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. За iнiцiативою 
Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Голови правлiння 
або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками 
бiльше 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Товариства, в Товариствi може 
проводитись аудиторська або спецiальна перевiрка фiнансово-господарської 
дiяльностi. Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе 
вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень. 

 

1)Посада Член Наглядової Ради 

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

Бiрюков Степан Сергiйович 

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

МЕ 481321 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4)Рік народження** 1988 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж керівної роботи (років)** 5 

7)Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Секретар Спостережної ради ЗАТ «КЕМЗ «Сварка», ФОП. 

8)дата обрання та термін, на який 
обрано 

16.04.2013 5 

9)Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

_______________ 
* 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 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 
орган, який видав)* 

або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількіс
ть 

акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'я
в-ника 

Приві
-

лейо-
вані 

імен-
ні 

Привіл
е-

йовані 
на 

пред'яв
-ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник 
Голови 
Правлiння 

Задворна Майя 
Анатолiївна 

НА 988972 
Хмельницьким МУ 
УМВС України в 
Хмельницькiй обл. 

5 0.00125 5 0 0 0 

Затупник 
Голови 
Наглядової 
Ради 

Муха Вiктор 
Борисович 

СО 113608 
Днiпровським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

100 0.025 100 0 0 0 



Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Лукошин Сергiй 
Володимирович 

СО 094439 Мiнським 
РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 

100 0.025 100 0 0 0 

Член 
Наглядової 
Ради 

Бiрюков Степан 
Сергiйович 

МЕ 481321 
Деснянським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi 

0 0.000 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 
Ради 

Кравченко Олег 
Борисович 

СО 367948 
Днiпровським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

29951
0 

75.065 299510 0 0 0 

Голова 
Правлiння 

Праворський 
Iван 
Максимович 

НА 418155 
Хмельницьким МУ 
УМВС України в 
Хмельницькiй обл. 

30 0.0075 30 0 0 0 

Усього 29974
5 

75.12406015 299745 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 
 

Найменуван
ня 
юридичної 
особи 

Ідентифікаційн
ий код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнахо
дження 

Кількіс
ть 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни
ка 

привілейова
ні іменні 

привілей
овані на 
пред'явн
ика 

д/н д/н - - 00000 - - - 0 0 0 0 0 0 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи* 

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

Кількіс
ть 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни
ка 

привілейова
ні іменні 

привілей
овані на 
пред'явн
ика 

Кравченко 
Олег 
Борисович 

СО 367948 Днiпровським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 

299510 75.065 299510 0 0 0 

Усього 299510 75.065 299510 0 0 0 

_______________ 
* 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 16.04.2013 

Кворум зборів** 75.36 

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Темп" вiд 16.04.2013 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 2012 р. i 
основнi напрямки дiяльностi товариства на 2013 р. 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2012 р. 4. 
Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2012 р. 5. Затвердження 
рiчних результатiв дiяльностi товариства, рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку або 
покриття збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розподiлу планового прибутку на 2013 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 "Завод "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 положень у вiдповiдностi з 
нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". Пропозицiї щодо змiни порядку денного не 
вносились. Згiдно Протоколу про пiдсумки голосуваннь загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ТЕМП" вiд 
16.04.2013 р.: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (Обрання лiчильної 
комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв). 
Вирiшили: «ЗАТВЕРДИТИ наступний порядок проведення загальних зборiв: 1. Обрати Головою зборiв – 
Лукошина Сергiя Володимировича, секретарем зборiв – Задворну Майю Анатолiївну. 2. Обрати Лiчильну 
комiсiю - Нечай Марину Орестiвну. 3. Доповiдi по питанням – до 15 хв.; обговорення – до 5 хв.; подача 
пропозицiй Головi зборiв у письмовому виглядi; 4. Голосувати по всiм питанням вiдкрито - за допомогою 
реєстрацiйних карток». 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 
за 2012 р. i основнi напрямки дiяльностi товариства на 2013 рiк. Вирiшили: «Звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк i основнi напрямки дiяльностi 
товариства на 2013 рiк – ЗАТВЕРДИТИ». 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк. Вирiшили: «Звiт 
Наглядової ради товариства за 2012 рiк – Прийняти до вiдома». 4. Затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2012р. Вирiшили: «Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по 
рiчному звiту та балансу за 2012р. – ЗАТВЕРДИТИ». 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi 
товариства, рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв товариства за 
2012р. затвердження розподiлу планового прибутку на 2013р. Вирiшили: «1. Рiчнi результати дiяльностi 
товариства, рiчну фiнансову звiтнiсть за 2012р. – ЗАТВЕРДИТИ. 2. Прибуток товариства за 2012р. в сумi 
1792,0 тис.грн. розподiлити наступним чином: 5% у сумi 89,6 тис. грн.направити до Резервного фонду, 
95% у сумi 1702,4 тис. грн. на розвиток виробництва. 3. Порядок розподiлу планового прибутку на 2013р. 
– 1) 5% прибутку – до Резервного (страхового) фонду; 2) 95% прибутку – на розвиток виробництва – 
ЗАТВЕРДИТИ». 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року. Вирiшили: «Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, а саме: 
- угоди щодо виробничої дiяльностi на суму до 10 млн.грн.; - угоди щодо отримання кредитiв, надання 
застави, гарантiй тощо - суму до 15 млн.грн.» 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 року № 514-VI. 9. Про змiну найменування ВАТ "ТЕМП" на 
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "ТЕМП". 10. Про внесення змiн до Статуту ВАТ "ТЕМП" у 
вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом затвердження нової 
редакцiї Статуту. Вирiшили: «1. Привести дiяльнiсть ВАТ «ТЕМП» у вiдповiднiсть iз вимогами Закону 
України «Про акцiонернi товариства». 2. Змiнити найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного 
товариства «ТЕМП» на Публiчне акцiонерне товариство «Завод «ТЕМП». 3. Внести вiдповiднi змiни до 
Статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», шляхом 
викладення його у новiй редакцiї. 4. Уповноважити Голову Правлiння Праворського I.М. пiдписати нову 
редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Завод «ТЕМП».» 11. Про вiдкликання органiв 
управлiння Товариства. Вирiшили: «Органи управлiння товариства – Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю 
вiдкликати у повному складi, а саме: вiдкликати Наглядову раду в складi – Кравченко О.Б., Муха В.Б., 
Дятел М.М., вiдкликати Ревiзiйну комiсiю в складi – Лукошин С.В., Муха М.В., ЗАТ «КЕМЗ «Зварка». 
Встановити що останнiм днем дiї повноважень вiдкликаних членiв органiв управлiння Товариства є день, 
що передує дню державної реєстрацiї статуту Публiчного акцiонерного товариства в новiй редакцiї.» 12. 
Про обрання органiв управлiння Товариства. Вирiшили: «Обрати до органiв управлiння Товариства 
наступних осiб: Наглядову раду в складi - Кравченко О.Б., Муха В.Б., Бiрюков С.С. Ревiзiйну комiсiю в 
складi – Лукошин С.В., Муха М.В., ПАТ «КЕМЗ «Зварка». Обраним членам органiв управлiння Товариства 
приступити до виконання своїх обов’язкiв з дати державної реєстрацiї статуту Публiчного акцiонерного 
товариства «Завод «ТЕМП» у новiй редакцiї» 13. Затвердження внутрiшнiх положень у вiдповiдностi з 
нормами Закону України «Про акцiонернi товариства». Вирiшили: «Затвердити внутрiшнi положення 
Публiчного акцiонерного товариства «Завод «ТЕМП», а саме: 1.Положення про загальнi збори 
акцiонерiв. 2.Положення про Наглядову раду. 3.Положення про Правлiння. 4.Положення про Ревiзiйну 
комiсiю. 5.Положення про Посадовi особи. 6.Положення про iнформацiйну полiтику. 7.Кодекс 
корпоративного управлiння.» 

 

_______________ 
* 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 17.03.2014 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 АД № 075863 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.10.2012 

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. 

 
1.Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстрац

ії 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстра

цію 
випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнаро
дний 

ідентифі
каційний 

номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номіналь
на 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількіс
ть 

акцій 
(штук) 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.11.19
98 

200/22/
1/98 

Хмельницьке 
територiальн
е управлiння 
ДКЦПФР 

UA 
2200551
008 

Значенн
я 
відсутнє 
в 
довідни
ку 011 

Документар
ні іменні 

0.25 399000 99750 100 

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.  

  



31.10.20
08 

15/22/1/
08-Т 

Хмельницьке 
територiальн
е управлiння 
ДКЦПФР 

UA31430
99421 

Значенн
я 
відсутнє 
в 
довідни
ку 011 

Документар
ні іменні 

0.25 
200100
0 

2001000 100 

Опис 

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 
 

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 Публiчного акцiонерного товариства "Завод "ТЕМП", затверджена протоколом загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 16.04.2013 р. № 17. Статут Товариства зареєстровано Виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради Хмельницької 
обл. вiд 29.04.2013 р., № запису 16731050013001933. 
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "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. 

Публiчне акцiонерне товариство "Темп" не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 150 осiб. Позаштатнi працiвники та за сумiсництвом 
вiдсутнi. Фонд оплати працi за 2013 рiк становив 5625,3 тис. грн., фонд оплати працi у 2012 роцi становить 6687 тис. грн., у порiвняннi 
з 2012 роком фонд оплати працi зменшився на 1061,7 тис. грн. Зменшення фонду оплати працi у 2012 роцi вiдбулось за рахунок 
зменшення середньооблiкової чисельностi працiвникiв. 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

Товариство не провадить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями. 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило. 

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). 
 

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. 
Протягом 2013 р. Товариством було освоєно новий вид спецiальної технолгiчної продукцiї, а саме - отчиснi споруди для гальванiчних 
лiнiй. 
Основнi ринку збуту у 2013 р. - Росiя, Нiмеччина, Австрiя, Україна, Велика Британiя, Казахстан. Бiльше 10% вiд загальної суми доходiв 
Товарством було отримано вiд таких країн: Велика Британiя, Росiя, Австрiя, Україна. 

Товариство протягом 2013 р. придбало 5 зварювальних автоматiв для зварки пластмасових виробiв, установку лазерної рiзки, 
машину для гнуття пластмасових плит, легковий автомобiль. 
Розмiр капiтальних вкладень у 2013 р. дорiвнював сумi 5800,5 тис. грн. 

Товариством не було здiйснено значних правочинiв на значну суму протягом 2013 року з власниками iстотної участi, членами 
наглядової ради, членами виконавчого органу або афiлiйованими особами. 

Товариство не використовує у своїй господарськiй дiяльностi орендованi необоротнi активи. Виробничi потужностi Товарства 
використовуються на 80% вiд загальної потужностi. 
Товариство протягом 2014 року планує здiснити iнвестицiї в удосконалення основних засобiв, а саме придбати двi кран-балки 
вантажопiдйомнiстю 5 т., модернiзацiя дробеструйної дiльницi, дробеметна установка, верстат для обробки пластмаси. Товариство 
планує освоїти iнвестицiї за рахунок власних коштiв. 

Вiдсутнiсть сталої пiдтримки Державою власного товаровиробника. Нестача обiгових коштiв за рахунок несвоєчасного повернення 
бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть, а також несвоєчасне виконання рiшень суду на користь Товариства 
вiдповiдачем яких є Держава. 

Протягом 2013 р. Товариством було сплачено штрафних санкцiй за порушення законодавства в сумi 648,0 тис. грн. 

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. 

Товариством протягом 2013 р. було укладено договори з нерезидентами Австрiї на поставку агрегатiв АС-42А, палаток, та 
випрямлячiв на загальну суму 27968 тис. грн., Росiї на поставку гальванiчних лiнiй очистних споруд на суму 6000 тис. грн, Грузiї на 
поставку гальванiчних лiнiй очистних споруд на суму 4400 тис. грн. На даний час виконання зобов'язання за цими договорами 
виконано на 60%. 

Товаристо планує розширити асортимент виробiв готвої продукцiї спрямованої на Европейський ринок. 

Протягом 2013 р. Товариство не здiйснювало витрати на розробку нових видiв продукцiї власного виробництва. 

Справи по бюджетному вiдшкодуванню з ПДВ на загальну суму 1596,291 тис. грн. за перiод 2010 р. та сiчень 2011 р. знаходяться на 
оскарженнi у ВАС України. 

Аналiтична довiдка щодо аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за останнi три роки. Показники фiнансового стану 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП". 
Фiнансовий стан Товариства характеризується основними показниками, що розрахованi на пiдставi даних фiнансової звiтностi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" станом на 31.12.2011 року, 31.12.2012 р., 31.12.2013 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 31.12.2011 р. значення 
показника дорiвнювало розмiру 0,77. Значення показника станом на 31.12.2012 р. дорiвнює 0,17, а значення показника станом на 
31.12.2013 р. дорiвнювало розмiру 0,03. Тобто, це говорить про те, що за результатами 2013 р. борги Товариства могли бути погашенi 
негайно лише на 3%. 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 наступнi - за результатами 2011 р. Товариство мало значення показника, яке дорiвнювало 
розмiру 8,1. Значення показника за звiтний перiод 2012 р. станом на 31.12.2012 р. дорiвнювало розмiру 4,5, а значення показника 
станом на 31.12.2013 р. дорiвнювало розмiру 1,4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi 
можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. 
Платоспроможнiсть (фiнансова 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 дорiвнювало показнику 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 2013 р. знаходилось в межах норми i дорiвнювало розмiру 0,5. 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. дорiвнювало розмiру 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 2013 р. значення цього 
показника збiльшилось до рiвня 0,95, що свiдчило про те, що Товариство було залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування на 
кiнець звiтного року. 
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 2013 р. значення цього показника дорiвнювало розмiру -0,04 у зв'язку iз отриманням 
збиткiв вiд господарської дiяльностi за 2013 рiк. 

 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 
 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 11008 11322 0 0 11008 11322 

будівлі та споруди 3710 2998 0 0 3710 2998 

машини та обладнання 6719 7661 0 0 6719 7661 

транспортні засоби 397 584 0 0 397 584 

інші 182 79 0 0 182 79 

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 11008 11322 0 0 11008 11322 

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) 22638 24312 

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 31.12.2012 року 
вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдала вимогам законодавства i дорiвнювала розмiру 24312,0 
тис. грн. при статутному капiталi в розмiрi 600,0 тис. грн. 

Висновок Станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства i 
дорiвнює розмiру 22638 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) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 1350 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 1350 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 20067 X X 

Усього зобов'язань X 21417 X X 

Опис: На звiтну дату Товариство має заборгованiсть за 
довгостроковими векселями визначеними за iсторичною 
вартiстю, виданими на загальну суму розмiром 1350,0 тис. грн. 

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

Дата виникнення події 
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин 

Вид інформації 

1 2 3 

16.04.2013 17.04.2013 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

 
 
XVI. Текст аудиторського висновку 
 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Голубець Сергiй Миколайович 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи) 

33100397 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04073, м. Київ, проспект Московський, 23 



Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

3464 30.09.2004 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

157 П 000157 20.08.2013 20.09.2014 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ «Завод «ТЕМП» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«ТЕМП» за 2013 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 17.03.2014 року № 343-А проведено аудит фiнансової звiтностi, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про 
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р. та вiдповiдних Звiтiв про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), про рух 
грошових коштiв (за прямим методом), про власний капiтал зi рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислого викладу суттєвих 
принципiв облiкової полiтики та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» 
(далi - Товариство), складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 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, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку: Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 157; Серiя та номер Свiдоцтва: П № 000157. Дата видачi Свiдоцтва: 20 серпня 
2013 р. 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 – 17 березня 2013 року. Дата закiнчення перевiрки – 09 квiтня 2013 року. Дата видачi висновку – 09 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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП» Скорочене 
найменування ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП» Iдентифiкацiйний код юридичної особи 14309942 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 230 
Акцiонерне товариство Дата державної реєстрацiї 16.08.1994 р. Номер запису про державну реєстрацiю: 1 673 120 0000 001933 Дата 
останньої реєстрацiйної дiї 29.04.2013 р. Номер останньої реєстрацiйної дiї 1 673 105 0013 001933 Орган, що видав свiдоцтво про 
державну реєстрацiю Виконавчий комiтет Хмельницької Мiської Ради Хмельницької областi Серiя та номер Свiдоцтва про державну 
реєстрацiю Серiя А00 № 249117 Мiсцезнаходження за КОАТУУ 6810100000 29000, м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 99/101 
Основнi види дiяльностi Код за КВЕД-2010 Вид дiяльностi 28.30 Виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсового 
господарства 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 
майна 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення 28.49 Виробництво iнших верстатiв 
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 31.12.2013 р.; 2. Звiт про фiнансовi 
результати за 2013 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; 4. Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; 5. Оборотно-сальдовi та 
розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2013 рiк, журнали-ордери за 2013 рiк; 6. Аналiтичнi данi по балансовим 
рахункам за 2013 рiк. 7. Облiковi данi по взаєморозрахунках з дебiторами та кредиторами за 2013 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 ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП», що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 
2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про 
власний капiтал та Примiтки до фiнансової звiтностi за 2013 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 01.11.2013 р. (наказ № 169 вiд 25.10.2013 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 Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
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. Товариство визнає основними засобами 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 вiдносяться 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 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 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 Балансу Товариства станом на 31.12.2013 р., 
складеного у вiдповiдностi до МСФЗ балансова вартiсть нематерiальних активiв Товариства станом на початок звiтного перiоду 
дорiвнювала розмiру 5093 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду балансова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнювала сумi 4148 
тис. грн. Зменшення вiдбулося на суму нарахованої амортизацiї 945 тис. грн. Балансова вартiсть основних засобiв Товариства 
вiдображена в Балансi Товариства станом на початок звiтного перiоду дорiвнювала розмiру 11008 тис. грн., а на кiнець звiтного 
перiоду вартiсть основних засобiв дорiвнювала розмiру 11322 тис. грн. Збiльшення на кiнець звiтного перiоду вiдбулось на суму 314 
тис. грн. Вiдстроченi податковi активи Товариства вiдображенi в Балансi Товариства станом на кiнець звiтного перiоду у розмiрi 209 
тис. грн. Вартiсть запасiв Товариства на початок звiтного перiоду складається з виробничих запасiв вартiстю 3106 тис. грн., 
незавершеного виробництва вартiстю 1682 тис. грн., вартiсть готової продукцiї дорiвнювала сумi розмiром 6463 тис. грн. Загальна 
вартiсть запасiв на початок звiтного перiоду дорiвнювала розмiру 11251 тис. грн. Вартiсть запасiв Товариства на кiнець звiтного 
перiоду складається з виробничих запасiв вартiстю 3427 тис. грн., незавершеного виробництва розмiром 1753 тис. грн., готової 
продукцiї вартiстю 13796 тис. грн. Загальна вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду становить суму 18976 тис. грн. Дебiторська 
заборгованiсть за реалiзовану продукцiю станом на початок звiтного перiоду дорiвнювала сумi чистої реалiзацiйної вартостi 
розмiром 833 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду чиста реалiзацiйна вартiсть становить суму розмiром 680 тис. грн. Дебiторська 
заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом, iнша поточна дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи станом 
на початок звiтного перiоду дорiвнювали розмiру 4829 тис. грн., яка складається з дебiторської заборгованостi за розрахунками з 
бюджетом, iншої поточної дебiторської заборгованостi розмiром 645 тис. грн. та iнших оборотних активiв розмiром 1958 тис. грн. На 
кiнець звiтного перiоду вартiсть дебiторської заборгованостi Товариства за розрахунками з бюджетом, iншої поточної дебiторської 
заборгованостi дорiвнювали розмiру 4692 тис. грн. та 3443 тис. грн. вiдповiдно. Вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв в 
нацiональнiй валютi на початок звiтного перiоду дорiвнювали розмiру 759 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду дорiвнювали сумi 
585 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. ПАТ «Завод «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 
бездокументарна. ПАТ «Завод «Темп» зареєструвало випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 2001000 (два мiльйони одна тисяча) 
шт. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять копiйок) на загальну суму 500250,0 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 бездокументарна. Забезпечення на виплату вiдпусток персоналу на 
початок звiтного перiоду дорiвнювали сумi 129 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду забезпечення виплат персоналу дорiвнювали 
розмiру 192 тис. грн. Iнформацiя щодо iнших довгострокових зобов’язань наведена в Балансi Товариства на початок звiтного 
перiоду розмiром 7601 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду iнформацiя наведена в розмiрi 1542 тис. грн. Зменшення 
довгострокових зобов’язань вiдбулось на суму 6059 тис. грн. Поточнi зобов’язання Товариства вiдображенi в балансi на початок 
звiтного перiоду вiдповiдають розмiру 4502 тис. грн., якi складаються з кредиторської заборгованостi за розрахунками з одержаних 
авансiв розмiром 4279 тис. грн., та iнших поточних зобов’язань розмiром 223 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду Товариством 
вiдображено суму поточних зобов’язань розмiром 19875 тис. грн., яка складається з кредиторської заборгованостi за товари, 
роботи, послуги розмiром 167 тис. грн., iз зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв розмiром 19699 тис. грн., та iнших 
поточних зобов’язань розмiром 9 тис. грн. За результатами 2013 р. чистий дохiд (виручка) Товариств вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) отримано в розмiрi 17201 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2013 рiк 
дорiвнювала розмiру 13119 тис. грн. Валовий прибуток Товариства був отриманий розмiром 4082 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи 
Товариством були отриманi розмiром 1494 тис. грн. Витрати Товариства за 2013 р. становлять суму 7220 тис. грн., якi складаються з 
адмiнiстративних витрат 5269 тис. грн., витрат на збут розмiром 866 тис. грн. та iнших операцiйних витрат розмiром 1085 тис. грн. 
Чистий фiнансовий результат у виглядi збитку за результатами 2013 р. отримано Товариством розмiром 1674 тис. грн. Iншi сукупнi 
доходи до оподаткування в 2013 р. у Товариства вiдсутнi. 

4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
складання 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 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 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 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства i 
дорiвнює розмiру 22638 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 31.12.2013 р. Товариство має заборгованiсть за 
довгостроковими векселями, виданими на загальну суму розмiром 1350,0 тис. грн. Векселi за номерами вiд Серiя АА 0196311 до 
Серiя АА 0196315, вiд Серiя АА 0196340 до Серiя АА 0196341 вiд 26 листопада 2007 року в кiлькостi 6 шт. на загальну суму 1350,0 тис. 
грн. переданi Товариством за Актом прийому-передачi простого векселя вiд 26.11.2007 р. Термiн погашення Товариством простих 
векселiв встановлений 25.11.2022 р. 

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 вiдбулися змiни складу посадових осiб 
Товариства: 1.Член Наглядової ради - Дятел Микола Микитович, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Частка в 
статутному капiталi 0,05% Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 6 рокiв Назва уповноваженого органу емiтента, який 
прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв вiд 16.04.2013 р. Пiдстави для прийняття рiшення: Протокол № 17 вiд 23.04.2013 р. 2. 
Член Наглядової ради - Бiрюков Степан Сергiйович, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Частка в статутному капiталi: 
0%. Строк, на який призначено особу 5 рокiв. Iншi посади якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Секретар Спостережної ради 
ЗАТ «КЕМЗ «Сварка», ФОП. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2013 р., Протокол № 17 вiд 23.04.2013 р. 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. 
Висловлення думки Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» за рiк, що закiнчився 
31.12.20313 р. 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. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 
31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» вiдповiдно до Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 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 09 квiтня 2013 року. Адреса 
Аудитора: Україна, 04655, м. Київ, пр-т. Московський, буд. 23, тел. (044) 501-03-13 

 
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 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Мандатна комiсiя Так 

 

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

 Так Ні 

Національна 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? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Внесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Так 

 

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

 
 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 



Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 

1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків 
акцій 

2 

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 корпоративного секретаря? (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): До членiв наглядової ради вiдсутнi будь-якi вимоги у внутрiшнiх документах 
акцiонерного товариства. 

 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 або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

Так, створено ревізійну комісію 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

 

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

1 

 
 

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 припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

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 Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
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 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного 
товариства 

X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

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? 

 
Інформація 
розповсюджується на 
загальних зборах 

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

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються на 
запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет-
сторінці 
акціонерного 
товариства 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

Так Так Ні Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

Ні Так Ні Так Так 



Статут та 
внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після 
їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір 
винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

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

Так 

 

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

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  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 Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 



Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи 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 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

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

  

 

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 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 

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: 
16.04.2013; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами 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. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному 
товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/в 

 
 
Річна фінансова звітність емітента 
 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 

2014 | 01 | 
01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

Територія  за КОАТУУ 6810100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво іншого електричного устатковання за КВЕД 27.90 

Середня кількість 
працівників 

150  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 29015, м. Хиельницький, Проспект Миру, 99/101  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2013 р. 
 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 5093 4148 5547 

первісна вартість 1001 7984 7976 7500 

накопичена амортизація 1002 2891 3828 1953 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 11008 11322 8830 

первісна вартість 1011 31958 33947 28237 

знос 1012 20950 22625 19407 



Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 39 209 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 16140 15679 14377 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 11251 18976 12283 

Виробничі запаси 1101 3106 3427 4114 

Незавершене виробництво 1102 1682 1753 2931 

Готова продукція 1103 6463 13796 5238 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 833 680 166 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

з бюджетом 1135 4829 4692 4831 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 645 3443 399 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 



Гроші та їх еквіваленти 1165 759 585 2090 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 759 585 2090 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1958 0 1959 

Усього за розділом II 1195 20275 28376 21728 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 36415 44055 36105 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 600 600 600 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23712 22038 21832 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 24312 22638 22432 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 



Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 7472 1350 10572 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 129 192 81 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного 
періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок 
звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 7601 1542 10653 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 167 45 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 4279 19699 2580 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 223 9 395 

Усього за розділом IІІ 1695 4502 19875 3020 



ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 36415 44055 36105 

 

Примітки 

Вiдповiдно до спiльного Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної 
служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-
07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" починаючи з 01.01.2012 
Товариством для складання фiнансової звiтностi застосовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi. 

Керівник Праворський Iван Максимович 

Головний бухгалтер Задворна Майя Анатолiївна 

 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 
2014 | 01 
| 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 (найменування)   

 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 рік 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17201 44515 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13119 ) ( 34473 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 4082 10042 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1494 1184 



Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( ) ( ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 5269 ) ( 4992 ) 

Витрати на збут 2150 ( 866 ) ( 2416 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1085 ) ( 1338 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 2480 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 1644 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 2480 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 1647 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 27 600 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 1880 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 1674 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 



Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 1880 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні затрати 2500 14371 25989 

Витрати на оплату праці 2505 5801 6672 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1944 2430 

Амортизація 2515 2916 2481 

Інші операційні витрати 2520 2787 5382 

Разом 2550 27819 42954 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 399000 399000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 399000 399000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0.0047 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0.0047 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Вiдповiдно до спiльного Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, 
Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-
5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" починаючи з 
01.01.2012 Товариством для складання фiнансової звiтностi застосовуються Мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi. 

Керівник Праворський Iван Максимович 

Головний бухгалтер Задворна Майя Анатолiївна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 (найменування)   

 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2013 рік 
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
15224 

 
43388 

Повернення податків і зборів 3005 2206 3433 

у тому числі податку на додану вартість 3006 2206 3432 

Цільового фінансування 3010 0 0 



Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20154 4281 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 120 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 65 1122 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 21252 ) 

 
( 33837 ) 

Праці 3105 ( 4622 ) ( 5657 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2399 ) ( 3077 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1094 ) ( 1259 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1013 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 400 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 91 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 6340 ) ( 3677 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1662 3613 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 56 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 7 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 2241 ) ( 5002 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2241 -4939 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 579 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 579 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 3 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -582 -1326 

Залишок коштів на початок року 3405 759 2090 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 408 -5 

Залишок коштів на кінець року 3415 585 759 

 

Примітки 

Вiдповiдно до спiльного Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, 
Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-
5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" починаючи 
з 01.01.2012 Товариством для складання фiнансової звiтностi застосовуються Мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi. 

Керівник Праворський Iван Максимович 

Головний бухгалтер Задворна Майя Анатолiївна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 

2014 | 01 | 01 



Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 (найменування)   

 
 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2013 рік 
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період попереднього 
року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 



Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості 
з фінансової оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Вiдповiдно до спiльного Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, 
Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-
06-5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi" починаючи з 01.01.2012 Товариством для складання фiнансової звiтностi 
застосовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. 

Керівник Праворський Iван Максимович 

Головний бухгалтер Задворна Майя Анатолiївна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 

2014 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" за ЄДРПОУ 14309942 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 
за 2013 рік 
 

Стаття 
Код 
рядк
а 

Зареєстрова
ний капітал 

Капітал 
у 
дооцінк
ах 

Додатков
ий 
капітал 

Резервн
ий 
капітал 

Нерозподіле
ний 
прибуток 
(непокритий 
збиток) 

Неоплаче
ний 
капітал 

Вилучен
ий 
капітал 

Всьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Залишок на 
початок року 

400
0 

600 0 0 0 23712 0 0 
2431
2 

Коригування: 
Зміна 
облікової 
політики 

400
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

401
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 
409
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

409
5 

600 0 0 0 23712 0 0 
2431
2 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

410
0 

0 0 0 0 -1674 0 0 
-
1674 

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний період 

411
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

411
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

411
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові 
різниці 

411
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

411
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 
сукупний 
дохід 

411
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

420
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстровано
го капіталу 

420
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 
до резервного 
капіталу 

421
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

421
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

422
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

422
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

424
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованост
і з капіталу 

424
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

426
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

426
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

427
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

427
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

428
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

429
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольов
аної частки в 
дочірньому 
підприємстві 

429
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

429
5 

0 0 0 0 -1674 0 0 
-
1674 

Залишок на 
кінець року 

430
0 

600 0 0 0 22038 0 0 
2263
8 

 

Примітки 

Вiдповiдно до спiльного Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв 
України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, 
№ 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi" починаючи з 01.01.2012 Товариством для складання фiнансової 
звiтностi застосовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. 

Керівник Праворський Iван Максимович 

Головний бухгалтер Задворна Майя Анатолiївна 

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

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2013 р. СКЛАДЕНI У ВIДПОВIДНОСТI ДО МСФЗ 
 



Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi за результатами 2013 р. 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. Фiнансова звiтнiсть у 
вiдповiдностi до МСФЗ за результатами 2013 р. 
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з 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 складали суму: 
Первiсна вартiсть 7984 тис. грн., накопичена амортизацiя 2891 тис. грн. Залишкова вартiсть 5093 тис. грн. 
Станом на 31.12.2013 р. нематерiальнi активи складали суму: 
Первiсна вартiсть 7976 тис. грн., накопичена амортизацiя 3828 тис. грн. Залишкова вартiсть 4148 тис. грн. 
Протягом 2013 р. нарахована амортизацiя за рiк становить 937 тис. грн. Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 
дохiд), в яку включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї». (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 31958 тис. грн., на кiнець - 33947 тис. 
грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює сумi 20950 тис. грн., на кiнець - 22625 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 11251 
тис. грн., на кiнець - 18976 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 11251 тис. грн., на кiнець - 18976 тис. грн.». Балансова вартiсть 
запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання на кiнець звiтного перiоду: транспортно-заготiвельнi 
витрати – 86 тис. грн., сировина i матерiали - 3063 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 - 100 тис. грн., iншi 
матерiали – 45 тис. грн., матерiали, поточнi бiологiчнi матерiали - 0 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 112 тис. 
грн., незавершене виробництво - 1753 тис. грн., готова продукцiя - 13795 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). 
 
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 833 тис. грн., на кiнець - 680 тис. грн. 
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 4829 тис. грн., на кiнець - 4692 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 - 645 тис. грн., на кiнець - 3434 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 759 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 585 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що 
включають у тому числi грошовi кошти в касi: 2 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. 
Тому вказуємо у примiтках суми по такiй статтi: 
- «Передплаченi та вiдкладенi витрати» на 01.01.2013р.: 8 тис. грн. 
- «Передплаченi та вiдкладенi витрати» на 31.12.2013р.: 9 тис. грн. 
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 9 тис. грн. 
Валюта статтi активу балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», складеної за МСФЗ включено суму 9 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 01.01.2013р. 
становить 23712 тис. грн., на 31.12.2013р. дорiвнює 22038 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 - 1350 тис. грн. (погашення векселiв у звiтному роцi вiдбулося на суму 6122 тис. грн., на початок звiтного перiоду 
вартiсть виданих векселiв дорiвнювало розмiру 7472 тис. грн.). 
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (на початок - 0 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 167 тис. 
грн.). 
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв (на початок - 4279 тис. грн., на кiнець - 19699 тис. грн.). 
- Iншi поточнi зобов’язання (на початок - 223 тис. грн., на кiнець - 9 тис. грн.). 
Згiдно з концептуальною основою 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. Статтi 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 (Звiт про сукупний дохiд)» розкриваємо додаткову iнформацiю 
про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 5269 тис. грн., в тому числi (грн.): 
Сировина та матерiали - 32828 грн., Iншi витрати - 50896 грн., Банкiвське обслуговування - 121716 грн., Амортизацiя - 177881 грн., 
Аудиторськi послуги - 38500 грн., Вiдрахування на соцiальнi заходи - 725119 грн., Вивiз смiття – 737 грн., Вимiрювання 
електрообладнання - 3554 грн., Витрати палива - 6085 грн., Витрати на вiдрядження - 81768 грн., Витрати на охорону працi - 
21254 грн., Витрати на водопостачання - 4314 грн., Вода питна - 10205 грн., Витрати на опалення - 4420 грн., Електроенергiя - 
33615 грн., Витрати на зв’язок - 70885 грн., Iншi витрати - 32927 грн., Канцтовари, поштовi витрати - 38119 грн., Обслуговування 
комп’ютерiв - 21528 грн., Консультацiйно-iнформацiйнi послуги - 46915 грн., Витрати на легковий транспорт - 70202 грн., 
Лiкарнянi за рахунок пiдприємства - 8165 грн., Медикаменти - 2717 грн., Витрати на спецхарчування - 856 грн., Пiдвищення 
квалiфiкацiї працiвникiв - 24502 грн., Заробiтна плата працiвникiв - 2544954 грн., Послуги – 3115,0 грн., Перiодичнi видання - 
13672 грн., Пiльгова пенсiя - 335654 грн., Податки i збори – 272180 грн., Представницькi витрати – 70348 грн., Резерв вiдпускних – 
269685 грн., Реклама, виставки – 9089 грн., Ремонтнi роботи – 1094 грн., Страхування – 16447 грн., Судовий збiр – 6173 грн., 
Технiчна документацiя – 6583 грн., Технiчне обслуговування – 25494 грн., Страхування транспорту та водiїв – 20624 грн., Витратнi 
матерiали – 2055 грн., Утилiзацiя ламп – 2102 грн., Юридичнi послуги, нотарiус – 40400 грн. 
 
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний перiод становлять 
866 тис. грн., в тому числi (грн.): Вiдрахування на соцiальнi заходи - 43064 грн., Витрати на вiдрядження - 79898 грн., Iншi витрати - 
6633 грн., Митнi процедури - 39017 грн., Заробiтна плата - 113477 грн., Послуги залiзницi - 318949 грн., Резерв вiдпусток - 13095 
грн., Виставки, реклама - 117 грн., Сертифiкацiя - 4000 грн., Транспортнi витрати - 247299 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: Збиток на одну просту акцiю за звiтний 
перiод становить 4,19 грн. 
Згiдно з МСБО 33 «Прибуток на акцiю» базисний прибуток на акцiю, обчислюється шляхом дiлення прибутку за рiк на 
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року. Товариством за результатами 2013 р. 
отримано збиток. Надаємо iнформацiю по таким статтям: Базисний збиток на акцiю становить за звiтний перiод: (4,19) грн. 
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року, за звiтний перiод становить 399000 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. Збиток на акцiю 
становить за звiтний перiод 4,19 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 (збиток)» наводимо такi данi на 31.12.2013: Iнший сукупний прибуток (збиток) 
становить 0 тис. грн. Загальний сукупний збиток становить 1674 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 спiвставлення 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 31.12.2013 р. складаються 
виключно з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 585 тис. грн., у т. ч. у касi 
Товариства - 2 тис. грн. 
Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 585 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 1662 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 -2241 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 -3 тис. грн. (видаток) – витрачання на сплату вiдсоткiв. 
Зменшення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдбулось на суму -582 тис. грн. 
Залишок коштiв на кiнець року становить 585 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 174 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 31.12.2013 iнший 
сукупний прибуток становить 0 тис. грн., загальний сукупний збиток становить 1674 тис. грн. 
Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 600 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподiленого 
прибутку: 23712 тис. грн. - на початок звiтного року, 22038 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ВАТ 
«ТЕМП» не змiнювався у 2013 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 600000 грн., який станом на 31.12.2013 р. 
внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 399000 простих iменних акцiй. 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) вiдображення на основi нетто-заборгованiсть; 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 протягом 2013 р. не вiдбулося. 
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